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RESUMO 

 

O presente estudo trata da  informática  na educação, observando as práticas docentes dos 

professores  do ensino fundamental   da rede pública municipal da cidade de Picos-Pi.. Tem 

como questão de investigação: A informática na educação: práticas docentes dos professores 

do ensino fundamenta da Escola Municipal Borges de Sousa em Picos-PI. Partindo dessa 

investigação buscou-se como objetivo geral analisar a relação entre informática e a educação, 

evidenciando as práticas docentes dos professores que atuam no ensino fundamental.da 

Escola Municipal Borges de Sousa na cidade de Picos-PI., e com objetivos específicos:  

Analisar como são  desenvolvidas  as práticas docentes dos professores frente à inclusão da 

informática no ensino fundamental   da rede pública municipal da cidade de Picos – PI;  

Identificar  os saberes  considerados relevantes pelos professores investigados  para o uso da 

informática  na escola  e Verificar as  dificuldades e  vantagens   encontradas pelos 

professores na utilização da informática  como recursos escolar no ensino fundamental . O 

suporte teórico ancoro-se em autores como Borba (2001), Freire (1996), Fróes (1996),  

Gouvêa (1999), Valente (1993) e outros.  Para atingir os objetivos propostos  utilizou-se a 

pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso por oportunizar ao pesquisador está em contato 

direto  com o ambiente e a situação investigada.  Como instrumento de coleta de dados foi 

utilizado um questionário com  questões   fechadas, e abertas acerca do uso das tecnologias na 

educação aplicado a dez professores sujeitos  da pesquisa.  Diante das análises dos dados 

pode-se evidenciar que a maior dificuldade na prática docente dos professores sujeitos da 

pesquisa  com a informática na escola esta relacionada é a falta de conhecimento dos mesmos 

acerca das tecnologias da informação Tratando do  espaço dedicado as aulas de informática 

.parte dos professores pesquisados  consideram regular, outros bons e outros ótimo.  

 

 

 

 

Palavras-chave: Informática na Educação. Professor.  Práticas Docentes 
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ABSTRACT 

 

This study deals with the computers in education, evidencing the educational practices of 

elementary school teachers in municipal city of Picos-Pi .. Its research question: The 

information technology in education: practical teaching teachers of teachers based School 

Municipal Borges de Sousa in Picos-PI. From this research we sought as main objective to 

analyze the relationship between information technology and education, highlighting the 

teaching practices of teachers who work in education fundamental.da Municipal School Sousa 

Borges in the city of Picos-PI, and with specific objectives:. Analyze as are developed for 

teachers teaching practices on inclusion of information technology for elementary education 

in municipal city of Picos - PI; Identify the knowledge considered relevant by teachers 

investigated for the use of computers in school and to verify difficulties and advantages 

obtained by the teachers in the use of computers as educational resources in primary 

education. The theoretical support anchors up authors such as Borba (2001), Freire (1996) 

Fróes (1996) Gouvea (1999), Valente (1993) and others. To reach the goals we used the 

qualitative research of the type case study by researchers to create opportunities is in direct 

contact with the environment and the situation investigated. As data collection instrument was 

used a questionnaire with closed questions, and open about the use of technology in education 

applied to fifteen teachers subject of the research. Before the data analysis can show that the 

greatest difficulty in the teaching practice of teachers subject of research with the computer at 

school is related is the lack of knowledge of them about the information technology space 

dedicated Since the computer classes .PART of teachers surveyed consider regular, other 

good and others great. 

The present study has as its theme the importance of technology in education, highlighting the 

pedagogical reality of Borges of Sousa Unit in the city  

 

Keywords: Computers in Education. Teacher. teaching practices 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente estudo tem como temática a Informática na Educação evidenciando as 

práticas docentes dos professores  do Ensino Fundamental I da rede pública municipal da 

cidade de Picos-PI.  

O uso das tecnologias nas escolas, em especial a internet e o computador, se amplia 

nesse novo cenário do século XXI. Com o avanço da globalização e da tecnologia as 

informações e os conhecimentos chegam com maior intensidade e frequência até nós por meio 

do computador e da internet.  

Assim, o computador deve ser um aliado na construção do conhecimento dos alunos, 

isto é, não deve somente transmitir informações, mas também ser um instrumento 

colaborativo na edificação do raciocínio, propiciando a vivência de uma experiência própria. 

É um momento de mudança, de adaptação à realidade cultural-tecnológica emergente, 

na qual a velocidade das mudanças da Ciência e da Tecnologia imprime em todas as áreas, 

principalmente à educação, novos paradigmas de aprendizagem e de interação no processo 

educativo, com utilização dos recursos da informática.  

  De acordo com as tendências da atualidade, a introdução das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC’s) no ambiente educacional, promove a capacitação do 

educador e do educando para adaptar-se continuamente a novos conhecimentos, resolver 

problemas de forma criativa, processar e disseminar informações, dominar e utilizar as 

tecnologias, e, desenvolver novos tipos de relacionamento com seus pares a partir do trabalho 

cooperativo. 

O uso da informática na educação tem diversos significados dependendo da visão 

educacional e da condição pedagógica em que o computador é utilizado. Segundo (Valente, 

1993, p.1), “a informática na educação significa a inserção do computador no processo de 

aprendizagem dos conteúdos curriculares de todos os níveis e modalidades de educação”. 

Para Valladares (2001, p. 27), “a tecnologia pode ser definida como um conjunto 

organizado de conhecimentos e informações, provenientes de metodologias e fontes 

diversificadas como invenções e descobertas científicas, [...]”. 

Neste sentido, o computador deve ser um aliado na construção do conhecimento dos 

alunos, isto é, não deve somente transmitir informações, mas também ser um instrumento 

colaborativo na edificação do raciocínio, propiciando a vivência de uma experiência própria., 

deve ser usado interligando ao mesmo as disciplinas curriculares, onde através de atividades 
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em grupo, os alunos constroem  seu conhecimento, cooperando uns com os outros, tornando 

as aulas mais atrativas e edificantes. Segundo Fischer (2000, p. 39): 

 

 

A criança tem o computador como um grande aliado no processo de 

construção do conhecimento porque quando digitam suas ideias, ou o que 

lhes é ditado, não sofrem frente aos erros que cometem. Como o programa 

destaca as palavras erradas, elas podem corrigir-se continuamente, 

aprendendo a controlar suas impulsividades e vibrando em cada palavra 

digitada sem erro. Neste contexto, podemos perceber que o errar não é um 

problema, que não acarreta a vergonha nem a punição, pelo contrário, serve 

para refletir e para encontrar a direção lógica da solução. 

 

De acordo com o que está explícito na citação, o computador é um elemento básico de 

aprendizagem, onde o aluno, ao manusear, constrói seu próprio conhecimento. O aprendizado 

é construído através do fazer. De acordo com Valente (1993, p.33), “este envolvimento 

afetivo torna a aprendizagem mais significativa, tudo isto se utilizando da informática”. 

Quando o aluno interage diretamente com o computador, ele consegue desenvolver o 

seu raciocínio, pois, o computador é um meio, entre outros, que oferece oportunidade de 

reflexão e raciocínio, enriquecendo o processo ensino-aprendizagem. 

  O processo ensino-aprendizagem através de uma análise reflexiva contribui para o  

desenvolvimento mental  do educando e cria um ambiente de cooperação  não apenas 

favorável para os alunos, mas também para o próprio professor, como real significado de sua  

prática docente: 

 

O educador é um eterno aprendiz, que realiza uma “leitura” e uma reflexão 

sobre sua própria prática. O professor procura constantemente depurar a sua 

prática, o seu conhecimento. Sua atitude transforma-se em um modelo para o 

educando, uma vez que vivencia e compartilha com os alunos a metodologia 

que está preconizando. (VALENTE, 1993, p.19) 

 

 

Por isso, o professor precisa respeitar os diferentes estilos e ritmos, desafiar o aluno 

em um nível de pensamento superior ao trabalhado. Incitar a aprender.  “O professor é o 

consultor, articulador, orientador, especialista e facilitador do processo de desenvolvimento 

pelo aluno.” (FUGITA, 2005, p.6) 

 

Desta forma, se faz necessária, sua formação, sua vivência, sua experiência e a 

utilização de técnicas computacionais e pedagógicas aliadas à educação. É ele quem vai ser o 

interlocutor no processo de aprendizagem do aprendiz. Tendo em vista a concepção de que o 
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computador sozinho não desenvolve nenhum trabalho, isto é, a tecnologia no processo 

educacional torna-se neutro.  

Portanto, espera-se que os professores tenham contato e domínio do uso “correto” dos 

recursos tecnológicos, contribuindo desse modo para a eficácia do processo de aprendizagem, 

bem como, a qualidade da educação. 

É importante destacar que a escolha pela temática  em estudo deu-se em virtude de 

constantes curiosidades referentes à utilização pedagógica da informática, que se acentuaram 

por meio das  experiências e observações vivenciadas durante o estágio supervisionado  

obrigatório onde  pude perceber que o computador ainda é visto como um “bicho de sete 

cabeças” por parte de muitos professores e demais profissionais que atuam na educação, 

limitando dessa forma, o conhecimento dos alunos e consequentemente afastando cada vez 

mais esses alunos do contato direto com tais instrumentos tecnológicos. 

No entanto, considera-se indispensável o uso da informática no processo educativo 

tendo em vista que possibilita uma nova proposta pedagógica capaz de atender aos anseios 

das crianças, adolescentes, jovens e adultos construindo saberes partindo das experiências da 

sua realidade, ressignificando, interpretando e transformando informações em conhecimentos 

que farão parte de toda a sua vida. Neste sentido, Moraes (1998, p.13), enfatiza que foram 

realizadas Pesquisas no Brasil e no Exterior mostrando segundo ele que:  

 

 

As escolas que utilizam computadores no processo de ensino aprendizagem 

apresentam melhorias nas condições de estruturação do pensamento do aluno 

com dificuldades de aprendizagem, compreensão e retenção. Colaboram, 

também, para melhor aprendizagem de conceitos matemáticos já que o 

computador pode constituir-se num bom gerenciador de atividades 

intelectuais, desenvolver a compreensão de conceitos matemáticos, promover 

o texto simbólico capaz de desenvolver o raciocínio sobre idéias matemáticas 

abstratas, além de tornar a criança mais consciente dos componentes 

superiores do processo de escrita. 

 

 

Considerando a importância da tecnologia na educação, este trabalho teve como 

questão de investigação: A informática na educação:  práticas docentes dos professores do 

Ensino Fundamenta I da Escola Municipal Borges de Sousa em Picos-PI. Partindo dessa 

investigação, o objetivo geral propõe analisar a relação entre informática e a educação, 

evidenciando as práticas docentes dos professores que atuam no Ensino Fundamental I .da 

Escola Municipal Borges de Sousa na cidade de Picos-PI., e como  objetivos específicos:  

Analisar como são  desenvolvidas  as práticas docentes dos professores frente à inclusão da 

informática no Ensino Fundamental  I  da rede pública municipal da cidade de Picos – PI;  



15 

 

 

Identificar  os saberes  considerados relevantes pelos professores investigados  para o uso da 

informática  na escola  e Verificar as  dificuldades e  vantagens  encontradas pelos professores 

na utilização da informática  como recursos escolar no Ensino Fundamental I. 

 

 

1.1 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos. No primeiro apresenta-se um pouco 

das opções teóricas, a escolha pelo tema, a questão de investigação, os objetivos geral e 

específicos e a estruturação dos capítulos. 

O segundo é composto pelos procedimentos metodológicos, onde discorre o modo 

como foi realizada a pesquisa, bem como o tipo e a forma como foi obtido os dados da 

pesquisa.  

O terceiro enfatiza o referencial teórico onde aborda questões sobre perspectivas da 

inclusão das tecnologias na educação e as práticas docentes dos professores do Ensino 

Fundamental I. 

No quarto, apresenta--se as análises e discussão dos dados que foram obtidos na 

construção e desenvolvimento da pesquisa de campo. 

Por fim, o quinto capitulo, discorre sobre as considerações finais onde se reúne alguns 

resultados  obtidos por  meio das análises. Assim, espera-se com este estudo, trazer  algumas 

contribuições para os estudiosos  da temática investigada. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Os procedimentos metodológicos constituem as bases de toda investigação científica 

possibilitando abordar o assunto investigado de forma mais significativa. O presente estudo 

baseou-se inicialmente em uma revisão bibliográfica, elaborada a partir de publicações sobre  

a informática na educação  e práticas docentes , constituído principalmente de livros, artigos 

de periódicos e materiais disponibilizados na Internet.  

 O encaminhamento teórico-metodológico trata de uma pesquisa qualitativa   que  

Segundo Godoy (1995,p.62): 

 

A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta de dados e o 

pesquisador como instrumento fundamental. Os estudos denominados 

qualitativos têm como preocupação fundamental o estudo e a análise do 

mundo empírico em seu ambiente natural. 

 

 

Entre os tipos da pesquisa qualitativa, optou-se  pelo estudo de caso que de acordo   

com  Goode e Hatt (1968),  Apud Ludke; André,(1986, p.17) “o caso se destaca por se 

constituir  numa unidade dentro de um sistema mais amplo. O interesse, portanto, incidem que 

ele tem de  único, de particular, mesmo que posteriormente venha a  ficar evidentes,   certas 

semelhanças com outros casos ou situações”. 

 

 

2.1 Os caminhos da pesquisa 

 

A escolha pela Escola Municipal Borges de Sousa, situada no Povoado Umarí, Zona 

Rural de Picos-PI, se deu em virtude de trabalhar no estabelecimento escolar e conhecer o seu 

contexto social e pedagógico. 

A escola está bem localizada e suas dependências são bem distribuídas, e em ótimo 

estado de conservação, sendo 05 (cinco) salas de aula, 01 (uma) cantina, 01 (um) laboratório 

de Informática/ Ciências, 01 (uma) diretoria, 02 (dois) banheiros sanitários, 01 (uma) 

biblioteca/ Sala de leitura e um muro amplo na parte da frente da escola, oferece à 

comunidade escolar a Educação Infantil (Maternal, Jardim I e II) e o Ensino Fundamental (1º 

ao 7º ano), ofertados nos turnos manhã e tarde. Atendendo uma carga horária anual de 800 

horas distribuídas em 200 dias letivos,  conforme estabelece a  nova LDB (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - 9.394/96), procura estimular nos educandos competências e 
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habilidades, propiciando um desenvolvimento integral dos mesmos. (PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO, 2014) 

A referida escola, conta com 23 (vinte e três) professores, 03 (três) zeladoras, (02) dois 

vigias, 01 (uma) coordenadora, 01 (um) diretor e 01 (um) secretário. De posse dessas 

informações gerais, foi realizada a delimitação dos sujeitos da pesquisa, estabelecendo como 

critério estar exercendo a docência no Ensino Fundamental do 1º ao 4º ano.   

 A partir dessas informações, convidei tais professores para participarem  da pesquisa, 

expliquei a relevância de suas contribuições  para a concretização da mesma,  todos aceitaram 

o convite totalizando dez professores que  se mostraram dispostos a contribuírem com as 

informações necessárias para a realização da pesquisa. 

 

 

2.2 Instrumentos de coleta de dados 

 

O instrumento de coleta de dados foi um questionário com perguntas fechadas e abertas 

(APÊNDICE 01). Segundo Richardson (2012, p.189), “a informação obtida por meio do 

questionário permite observar as características de um indivíduo ou grupo”. Desta forma, foi 

possível conhecer o grau de conhecimento dos sujeitos pesquisados sobre a temática em 

estudo e como utilizam estes conhecimentos em suas práticas docentes.  

 O questionário foi entregue aos professores sujeitos da pesquisa que responderam de 

forma individual, sem ajuda do pesquisador, evitando interferências e influências. As 

informações solicitadas eram direcionadas para as características pessoais, a informática na 

escola, a prática pedagógica   e se os saberes mobilizados  na sala de aula  possibilitava ao 

aluno do Ensino Fundamenta I o uso do computador e da internet. 

Após a coleta de dados, procedeu-se à tabulação e a análise  dos dados  comparados 

com a realidade e com o referencial teórico, a fim de se alcançar os objetivos determinados  e  

proceder com a elaboração do relatório final da monografia.     
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3. DELINEAMENTO TEÓRICO 

 

 

3.1 Informática na educação  

 

 

Compreende-se que a informática  na educação deve ser concebida como um recurso 

pedagógico que interliga as práticas docentes e discentes, viabilizando um processo de ensino-

aprendizagem que favoreça a promoção de sujeitos sociais capazes de ser incluídos na 

sociedade, por meio do uso das tecnologias. De acordo (Vesce, s.n.t) 

 

 
Do mesmo modo como a educação no Brasil, a informática na educação 

brasileira também recebeu influência da educação de outras culturas. Na 

década de 80, liderado por Papert, chegou ao nosso país o movimento que 

denominou-se de Filosofia e Linguagem LOGO. Por meio desse movimento 

Papert divulgou ideias que defendiam que o computador é um instrumento 

que catalisa conceitos complexos, permitindo assim que o aluno trabalhe 

estes conceitos de maneira simples e lúdica. A partir desse entendimento 

desenvolveu-se uma linguagem de programação para crianças. 

 

 

No contexto atual, para que as pessoas tenham uma atuação mais efetiva no mundo e 

possam realizar-se de maneira plena, a inclusão digital tornou-se um elemento primordial para 

o indivíduo. A esse respeito, Silveira (2001, p. 22) alerta-nos para “a necessidade de todas as 

camadas da sociedade se qualificar para acompanhar o desenvolvimento das tecnologias 

intelectuais, referindo-se sobre a importância da inclusão na sociedade da informação”. Além 

disso, cabe mencionar que o acesso às camadas socialmente excluídas configura-se como 

sendo uma estratégia fundamental na efetivação da inclusão social não só no contexto escolar, 

mas também, em todos os setores que permeiam a sociedade. 

Dessa forma, torna-se necessário preparar o aluno desde os anos iniciais do Ensino 

Fundamental para esse novo ambiente, uma vez que as tecnologias estão se inserindo no 

contexto educacional abrindo perspectivas para que a aprendizagem construída pelo aluno 

seja ampliada, e que proporcionem condições para que novos conhecimentos sejam 

construídos e repassados para os demais. Nessa perspectiva, Fassy (1985, p. 18) ressalta que 

com “a evolução das tecnologias de telecomunicações e informática, o conhecimento tornou-

se um bem em contínuo movimento”. Portanto, o sujeito incluído nesse processo com certeza 

estará mais apto a tomar decisões rápidas e eficazes. 
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A esse respeito, Silveira (2001, p. 37) menciona que na “sociedade da informação, a 

defesa da inclusão digital é fundamental não somente por motivos econômicos ou de 

empregabilidade, mas por razões político-sociais, principalmente para assegurar o direito 

alienável à comunicação”, partindo do princípio de que, comunicar na sociedade pós-moderna 

é poder interagir nas redes de informação.  

Diante disso,  é preciso destacar a questão da inclusão digital e da alfabetização 

tecnológica à condição de política pública, levando em consideração que a informação é hoje 

a ferramenta mais importante nos processos de maior valor do capitalismo mundial, “o grande 

desafio é enfrentar a herança do analfabetismo funcional ao mesmo tempo em que se combate 

o apartheid tecnológico” (VALENTE, 1993, p.43). Tendo em vista que, o indivíduo capaz de 

dominar tecnologias e que consiga estar conectado às redes de informações pode fazer a 

diferença entre a construção de uma sociedade com qualidade de vida e uma sociedade de 

pobreza informacional e de miséria social. 

Sob esse pensamento, Rondelli (2003, p. 1) diz que “alfabetização digital é a 

aprendizagem necessária ao indivíduo para circular e interagir com as tecnologias digitais 

como consumidor e como produtor de seus conteúdos e processos”, sendo necessários para 

isto instrumentos técnicos, tais como computadores conectados em rede e softwares. 

 O referido autor considera que a oferta de computadores conectados em rede é o 

primeiro passo, mas não é o suficiente para se realizar a inclusão digital. O segundo passo 

para se aproximar do conceito é que as pessoas que serão digitalmente incluídas precisam ter 

o que fazer com os seus computadores conectados ou com suas mídias digitais. Afirma que, 

inclusão digital significa criar oportunidades para que a aprendizagem adquirida a partir dos 

suportes técnicos digitais possa ser empregada no cotidiano da vida e do trabalho. 

 Desta forma,  compreende-se que é indispensável que haja uma interação entre 

informática e educação, considerando que cada vez mais estes aplicativos foram se 

modernizando ao ponto de hoje ser possível desenvolver diversas tarefas no computador que 

antes era impossível de se pensar.  

Vale ressaltar que, apesar de todas as possibilidades oferecidas pelo computador, nas 

escolas brasileiras foi introduzido de forma lenta ao ponto de nos dias atuais muitas escolas 

por todo o Brasil ainda não disponibilizar para os alunos o uso desta ferramenta, hoje  

indispensáveis  ao processo ensino-aprendizagem. 
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3.1.1 A relevância do uso da informática no processo educativo 

 

 

         O uso da informática na educação faz-se necessário e urgente. Na mediação entre o  

educando e o computador pode-se evidenciar uma importante relação entre o conhecimento e 

a interação, tendo em vista, que os sujeitos constroem seu conhecimento à medida que 

interagem com os sujeitos e com o meio social no qual estão inseridos. 

Deste modo, a Informática vem adquirindo cada vez mais relevância no cenário 

educacional. Sua utilização como instrumento de aprendizagem e sua ação no meio social 

vem aumentando de forma rápida entre nós. Consequentemente, a educação vem passando 

por mudanças estruturais e funcionais frente a essa nova tecnologia. Segundo Fróes (1996, 

p.23): 

 

A tecnologia sempre afetou o homem: das primeiras ferramentas, por vezes 

consideradas como extensões do corpo, à máquina a vapor, que mudou 

hábitos e instituições, ao computador que trouxe novas e profundas 

mudanças sociais e culturais, a tecnologia nos ajuda, nos completa, nos 

amplia. Facilitando nossas ações, nos transportando, ou mesmo nos 

substituindo em determinadas tarefas, os recursos tecnológicos ora nos 

fascinam, ora nos assustam. 

 

Pode-se destacar que o uso das tecnologias não causa mudanças apenas no que 

fazemos, mas também em nosso comportamento, na forma como elaboramos conhecimentos e 

no nosso relacionamento com o mundo.  

Assim, os recursos atuais da tecnologia, os novos meios digitais: a multimídia, a 

Internet, a telemática trazem novas formas de ler, de escrever e, portanto, de pensar e agir. “O 

simples uso de um editor de textos mostra como alguém pode registrar seu pensamento de 

forma distinta daquela do texto manuscrito ou mesmo datilografado, provocando no indivíduo 

uma forma diferente de ler e interpretar o que escreve, forma esta que se associa, ora como 

causa, ora como consequência, a um pensar diferente” (FRÓES, 1996, p.25). Assim, ao ter 

esse contato direto com o computador, o individuo aprende, e, ao mesmo tempo, participa 

ativamente da transformação do mundo à sua volta. Neste aspecto, as tecnologias talvez 

possam ser entendidas como formas de manifestação de tipos específicos da práxis humana, 

correspondentes, cada uma delas, com seu tempo histórico. Considere-se, que os dias atuais 

têm emergido como tempos de aprender a aprender, cabendo discutir a importância de situar 

este conhecimento dentro da teoria pedagógica. 

É importante mencionar que a informática não é uma ferramenta neutra que usamos 

simplesmente para apresentar um conteúdo. Quando a usamos, estamos sendo modificados 
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por ela, e a utilizamos para um determinado fim, isto é, com objetivos e finalidades claras e 

definidas. 

 

3.1.2 Atuação dos professores frente ao uso da informática na escola 

 

Os educadores têm como tarefa contribuir na formação dos alunos para o mundo em que 

vive, e proporcionar a eles o ensino necessário para que construam conhecimento e habilidades 

que necessitam para seu desempenho após concluir sua escolaridade.  Com a  evolução das 

mudanças no mundo atual, a escola deve adaptar seu ensino, seja em conteúdos ou em 

metodologias, de forma  a acompanhar tais mudanças. 

Para que o uso da informática na escola seja efetivado de maneira eficaz, é 

indispensável que o professor reflita sobre essa nova realidade, isto é, sobre a importância, os 

objetivos e as finalidades desses recursos tecnológicos, repensando sua prática docente e  

construindo novas formas de ação que permitam elaborar e desenvolver subsídios que 

influenciarão de maneira positiva na sua postura enquanto mediador do conhecimento, e na do 

aluno, enquanto sujeito ativo do processo de ensino-aprendizagem. Segundo Fonseca (2001, 

p.2):  

 

  É preciso lembrar que os computadores são ferramentas como quaisquer  

outras. Uma ferramenta, sozinha, não faz o trabalho. É preciso um 

profissional, um mestre no ofício, que a manuseie, que a faça fazer o que ele 

acha que é preciso fazer. É preciso, antes da escolha da ferramenta, um 

desejo, uma intenção, uma opção. Havendo isto, até a mais humilde sucata 

pode transformar-se em poderosa ferramenta didática. Assim como o mais 

moderno dos computadores ligado à Internet. Não havendo, é este que vira 

sucata. 

 

 

Assim, o professor precisa se apropriar dessa tecnologia e introduzi-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 começar a lidar de modo diferente com o conhecimento – sem deixar as 

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

palavra, pelo gesto, pela emoção, pela afetividade, pelos textos lidos e escritos, pela televisão, 

mas agora também pelo computador, pela informação em tempo real, pela tela em camadas, 

em janelas que vão se aprofundando às nossas vistas”. (GOUVÊA, 1999, p.56) 

Como já foi dito anteriormente, que a informática na educação configura-se não como 

uma atividade neutra e puramente mecânica, mas como, um elemento extremamente 
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importante na efetivação das condições de efetividade e qualidade do processo de ensino-

aprendizagem. No entanto, para o professor apropriar-se dessa tecnologia, devemos mobilizar 

o corpo docente da escola a se preparar para o uso do Laboratório de Informática na sua 

prática diária. Não se trata, portanto, de fazer do professor um especialista em Informática, 

mas de criar condições para que se aproprie dentro do processo de construção de sua 

competência, da utilização gradativa dos referidos recursos informatizados: “somente tal 

apropriação da utilização da tecnologia pelos educadores poderá gerar novas possibilidades de 

sua utilização educacional”. (FRÓES, 1996, p.24) 

O professor deverá ser capacitado para assumir o papel de facilitador da construção do 

conhecimento pelo aluno e não um mero transmissor de informações, sendo estimulado 

constantemente a modificar sua ação pedagógica, estando constantemente sugerindo, 

incentivando e mobilizando os alunos no desenvolvimento eficaz do processo de ensino-

aprendizagem, tendo em vista que o professor precisa promover o raciocínio dos educandos, 

para isso pode utilizar de mecanismos que possam ajudá-lo nesse processo. Portanto, a 

utilização de novas tecnologias, com certeza vai contribuir enormemente para o ganho de 

conhecimento e no rendimento das aulas, transformando-as em algo agradável de ser 

aprendido. 

Neste sentido, o computador é uma ferramenta auxiliar importante, ganhando espaço 

dentro da sala de aula, abrindo simultaneamente, para que situações de aprendizagem sejam 

construídas e vivenciadas dentro e fora da escola, visando à qualidade do processo de ensino-

aprendizagem.  

Deste modo, o professor precisa ser um articulador, precisa aprender a aprender, e ser 

capaz de aceitar as mudanças e se adaptar a elas, mesmo que em sua formação não existiam 

os recursos hoje utilizados a disposição da educação. Com isso, as tecnologias da informação 

e a comunicação, em especial o computador, passaram a fazer parte do nosso dia-a-dia seja no 

trabalho, no lazer e, mais recentemente, na escola. Elas podem significar novos modos de 

aprender e ensinar para alunos e professores, seja quando são utilizadas como ferramenta e/ou 

recursos didático-pedagógicos, seja como objetos de reflexão. A esse respeito, Belloni (1999, 

p.35) enfatiza que: 

 

Os educadores tem um papel fundamental ao apropriar-se das tecnologias da 

informação e comunicação, cujo uso deverá ser como ferramenta e recurso 

pedagógico de uma forma crítica e responsável e não somente como meros 

consumidores. 
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Por fim, no contexto atual, está lançado um novo desafio para todos os educadores: 

apropriar-se desses novos artefatos e utilizá-los a favor da melhoria do processo ensino-

aprendizagem. Tendo em vista  que o professor é o principal ator de qualquer processo de 

mudança na escola. . As tecnologias da informação e comunicação podem potencializar 

algumas mudanças que resultem numa educação de qualidade, já que, possibilitam para 

professores e alunos o desafio de enfrentar o novo, abrindo perspectivas para que os mesmos 

atuem de formas distintas mediante os contextos e situações vivenciadas ao seu redor. 

 

3.2 Praticas  docentes no Ensino Fundamental I 

 

Este item traz algumas contribuições sobre a prática docente  do professor do Ensino 

Fundamental por fazer parte das discussões empreendidas neste  estudo. 

 Diante das mudanças causadas pela isenção das novas tecnologias na educação o 

professor do Ensino Fundamental deve a cada momento estar buscando novos métodos de 

repassar o conteúdo para os alunos, pois o educador tem o papel de mediador entre estes 

novos conhecimentos com a realidade a qual o aluno estar inserido. “Não se constrói por 

acumulação (de cursos ou de conhecimentos), mas através de um trabalho de refletividade 

crítica sobre as práticas e de reconstrução permanente de uma identidade pessoal”. (NÓVOA, 

1995, p. 25). Nessa perspectiva, o educador deve a todo o momento olhar as mudanças que os 

cercam e sempre buscar estar em equilíbrio com as mesmas. Ainda conforme Nóvoa (1997, p. 

28):  

 

[...] da mesma maneira que a formação não se pode dissociar da produção de 

saber, também não se pode alhear de uma intervenção no terreno 

profissional. As escolas não podem mudar sem o empenho dos professores; e 

estes não podem mudar sem uma transformação das instituições em que 

trabalham. O desenvolvimento profissional dos professores tem de estar 

articulado com as escolas e os seus projetos.  

 

 Nessa perspectiva, tanto professores como a própria instituição escolar, devem 

trabalhar juntos diante destas mudanças que acercam a fim de estabelecer novas metodologias 

de ensino que contemplem a inserção da informática no seu cotidiano, visto que a mesma está  

cada vez mais presente no dia-a-dia dos alunos. 

Para Sousa (2013), a docência no sentido etimológico tem suas raízes no latim docere – 

que significa ensinar, instruir, mostrar, indicar, dar a entender.  No sentido formal, docência é 

o trabalho dos professores que desempenham um conjunto de funções que ultrapassam a 
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tarefa de ministrar aulas. A profissão docente primeiro foi ligada a Igreja e posteriormente 

destinada a cargo do Estado, permanecendo até nossos dias. Estas duas instituições exerceram 

uma após a outra, o papel de mediadores da profissão docente, tanto em suas relações internas 

quanto externas.  

Para a citada autora (2013), os jesuítas e os oratorianos, ao longo dos séculos XVII e 

XVIII, configuraram um corpo de saberes e de técnicas e um conjunto de normas de valores 

específicos da profissão docente. No século XIX, os professores utilizam dois argumentos em 

defesa das suas reivindicações sócio profissionais:  No século XX, o prestigio do professor é 

indissociável da ação levada a cabo pelas suas associações, que acrescentam à unidade 

extrínseca do corpo docente, imposta pelo estatuto, uma unidade intrínseca, construída com 

base em interesses comuns. 

Entre a última década do século XX e os primeiros anos do século XXI, realizaram-se 

no Brasil vários trabalhos mostrando que a docência não pode ser compreendida senão como 

prática profissional situada, complexa e socialmente produzida. 

Uma das soluções cabíveis ao desenvolvimento de uma educação de qualidade e 

consequentemente a intervenção ativa nas dificuldades, é a inovação e o dinamismo na prática 

docente, contextualizando de maneira flexível as atividades e a sua metodologia, adequando 

às necessidades individuais de cada educando, visto que, a teoria etapa em consonância com o 

cotidiano, num constante processo de discussão e reflexão crítica.  

Com isso, o professor precisa não apenas ter clareza teórica, mas entender a sala de aula 

como espaço que permita, favoreça e estimule à presença, a discussão, a pesquisa, o debate 

acerca de todos os aspectos que favorecem uma educação significativa, prazerosa e 

comprometida com o desenvolvimento integral dos alunos, participando de um processo 

histórico em movimento. Mas para isso, é preciso que o professor esteja consciente que: 

 

Ensinar já não significa transmitir pacotes sucateados, nem mesmo significa 

meramente repassar o saber. Seu conteúdo correto é motivar o processo 

emancipatório com base em saber crítico, criativo, atualizado, competente. 

Trata-se, não de cercear, temer, controlar a competência de quem aprende, 

mas de abri-lhe a chance na dimensão maior possível.. (DEMO, 1993, p.153) 

 

  Para Tardif e Lessard (2008, p. 41 apud SOUSA, 2013, p 70), “a atividade docente no 

contexto escolar não tem nada de simples e natural, mas é uma construção social que 

comporta múltiplas facetas e cuja descrição metódica implica necessariamente em escolhas 

epistemológicas”. Isso significa dizer que o professor precisa dominar os conhecimentos 
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científicos elaborados por áreas específicas e o saber sobre os processos didáticos e 

pedagógicos, essenciais para a difusão e a socialização desses conhecimentos.  

 Os novos tempos exigem que o professor também seja um constante aprendiz na 

conquista de uma formação continuada, por meio da qual possa resgatar o aperfeiçoamento de 

sua prática docente, a fim de torná-la mais crítica e consciente, transformando, desta forma, a 

sala de aula em um local motivador para que os alunos convivam em um ambiente agradável 

que os conduza a uma aprendizagem significativa. 

 Assim, segundo Elias (2000, p.198), o educador precisa “conhecer o seu aluno e 

valorizar as habilidades que ele possui criando oportunidades para que ele possa desenvolvê-

las e potencializa-las”, influenciando muito no que o aluno irá aprender, o aluno não é 

passivo, mero receptor, mas está em constante atividade, tudo quer conhecer, cabendo à 

escola não anular esta vivacidade e esse interesse com imposições e, sim, ativá-los 

constantemente, no decorrer do processo ensino-aprendizagem. 

 Trabalhar com alunos valorizando suas habilidades e seus interesses, e, sobretudo, 

trabalhar com respeito, tornando-se assim num ambiente propício para a proliferação da 

aprendizagem.  

 Enfim, o compromisso do professor com sua prática docente é o que diferencia sua 

atitude de ser ou não ser um profissional crítico e dinâmico, com o desejo de fazer algo 

pela educação, de resgatar ações que farão a diferença para a transformação social, de 

interagir com o trabalho e de ter dedicação em sala de aula. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

4.1. Analise do questionário aplicado aos professores da Rede Municipal de 

Picos-PI. 

 

 

Este capitulo apresenta  os resultados dos dados  do questionário, que trouxe 

informações  relevantes para traçar o perfil e melhor conhecer os sujeitos pesquisados  e obter 

informações que possibilitaram  analisar como os professores do 1º ao 4º ano do   Ensino 

Fundamental I da Escola  Municipal Borges de Sousa de Picos-PI,  desenvolvem  sua prática 

docente em sala de aula voltada para o uso do computador e a internet. 

 O uso da informática que se faz presente na maioria das escolas hoje tem como  

propósito contribuir com a qualidade do ensino, pois se constitui  uma ferramenta, que, se 

bem utilizada, os resultados serão positivos, e consequentemente, influenciarão de maneira 

significativa na eficácia e qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Nesta perspectiva  

Tajra (2008, p.21) assevera  que: 

 

É preciso visualizar esta situação social que estamos vivendo. A educação 

necessita estar atenta às suas propostas e não se marginalizar, tornando-se 

obsoleta e sem flexibilidade. Algumas destas mudanças podem ser realizadas 

pelo professor que tendo uma visão de futuro e possuindo mente aberta para 

refletir criticamente sobre sua prática no processo de ensino-aprendizagem, 

torna-se um agente ativo no sistema educacional. 

 

 

 Conforme a citada autora é preciso visualizar esta situação educacional, na verdade ela 

se refere às novas tecnologias, ela aponta que o professor deve sempre buscar inovar sua 

prática a fim de proporcionar uma educação bem mais dinâmica e em parceria com a escola 

da atualidade. 

 

4.2 Perfis dos Professores Sujeitos da Pesquisa 

 

 De acordo com a análise dos dados obtidos através da aplicação do questionário 

aplicado no dia 10 de dezembro de 2014 com questões abertas e fechadas, foi possível traçar o 

perfil dos professores do Ensino Fundamental I da escola Borges de Sousa. Com o intuito de 

preservar a identidade dos sujeitos pesquisados, optou-se para a identificação dos mesmos 

com a letra S (sujeito) e um numeral. 



27 

 

 

 Com os dados fornecidos com a aplicação do questionário, foi montado o quadro 

abaixo  que apresenta os sujeitos da pesquisa. 

 

S1. É do sexo feminino; idade entre 31 a 50 anos; solteira; possui graduação em Letras 

UFPI e Especialização em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e Africana; ingressou 

no magistério através de concurso público e possui mais de 10 anos de atuação na área da 

educação com carga horária de 40 horas. 

 

S2. É do sexo feminino; idade entre 31 a 50 anos; casada; possui Licenciatura em 

pedagogia UFPI e Especialização em Educação Infantil; ingressou no magistério através de 

indicação de políticos e possui entre 4 a 6 anos de  atuação na área da educação com carga 

horária de  20  horas. 

 

S3. É do sexo feminino; idade entre 31 a 50 anos; solteira; possui graduação em Letras 

UFPI e Especialização em Literatura Brasileira; ingressou no magistério através de 

concurso público e possui mais de 10 anos de atuação na área da educação com carga 

horária de 40 horas. 

 

S4. É do sexo feminino; idade entre 31 a 50 anos; casada; possui Licenciatura em 

pedagogia UFPI e Especialização em Educação Infantil; ingressou no magistério através de 

concurso público e possui entre 4 a 6 anos de atuação na área da educação com carga 

horária de  20  horas. 

 

S5. É do sexo masculino; idade até 30 anos; casado; possui Licenciatura em: Pedagogia, 

Letras/espanhol, Artes pela UFPI e Especialização em Psicopedagogia Institucional e 

Gestão Escolar ingressou no magistério através de Concurso Público e possui entre 4 a 6 

anos de  atuação na área da educação com carga horária de  40  horas. 

 

S6. É do sexo feminino; idade até 50 anos; solteira; possui Graduação em Pedagogia e 

Especialização em Psicologia Aplicada a Educação; ingressou no magistério através de 

concurso público e possui mais de 10 anos de  atuação na área da educação com carga 

horária de  20 horas. 
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S7. É do sexo feminino; idade entre 31 a 50 anos; casada; possui Normal 

Superior/Pedagogia e Especialização em Decência do Ensino Fundamental, Médio e 

Superior; ingressou no magistério através de concurso público possui entre 4 a 6 anos de  

atuação na área da educação com carga horária de  20  horas. 

 

S8. É do sexo feminino; idade entre 31 a 50 anos; casada; possui Licenciatura Plena em 

Pedagogia pela UFPI, e Especialização em Decência do Ensino Superior; ingressou no 

magistério através de concurso público possui mais de 10 anos de  atuação na área da 

educação com carga horária de  40  horas. 

 

S9. É do sexo feminino; idade entre 31 a 50 anos; casada; possui Licenciatura Plena em 

Pedagogia pela UFPI, e Especialização em Gestão Escolar; ingressou no magistério através 

de indicação de políticos possui de 1 a 3 anos  de  atuação na área da educação com carga 

horária de  20  horas. 

 

S10. É do sexo feminino; idade entre 31 a 50 anos; casada; possui Licenciatura Plena em 

Pedagogia pela UFPI, e Especialização em Educação de Jovens e adultos; ingressou no 

magistério através de concurso público possui de 7 a 9 anos de atuação na área da educação 

com carga horária de 20 horas. 

QUADRO 01- Identificação dos professores pesquisados segundo: sexo, faixa etária, estado civil, 

formação, contrato de trabalho tempo de serviço e carga horária. 

 

Numa primeira aproximação com as informações, verificou-se  que a grande maioria 

dos professores são do sexo feminino cerca de 90%, apenas 10% é do sexo masculino,  

tratando da faixa etária de idade , 80% tem entre  31 a 50 anos, o restante, 10%  tem menos de 

30 anos e 10% tem mais de 50 anos. Verificou-se também que 70% deles são casados e 30% 

solteiros. 

 Em relação à formação, 80% possui formação na área da pedagogia, o restante  cerca 

de  20% possui formação em letras.  A respeito de como ingressaram no magistério, dos dez 

professores sujeitos da pesquisa 80% ingressou através de concurso público e 20% por 

indicação principalmente de vereadores da comunidade.  

 E se tratando de tempo de atuação no magistério, temos cerca de 40% dos professores 

com 4 e 5 anos de atuação, 40% com mais de 10 anos de atuação, 10% entre 7 e 9 anos e 10% 

tem entre 1 e 3 anos de atuação. Tratando-se da carga horária ficou dividida pela metade 50% 

tem uma carga horária de 40 horas e os outros 50% tem 20 horas. 
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4.2 INFORMÁTICA NA ESCOLA  

 

Foi constatada através de visita a escola Borges de Sousa, campo empírico da pesquisa 

que a referida escola, possui um laboratório de Informática onde são desenvolvidas aulas de 

informática do Maternal ao 7º ano do Ensino Fundamental. Nesse sentido, o computador é 

concebido como sendo um instrumento pedagógico que contribui de forma positiva para  o 

desenvolvimento de uma educação de qualidade.  

 A esse respeito, Mesquita (2005, p.45), “salienta que para o computador se tornar um 

instrumento valioso na formação do aluno”, é preciso estabelecer algumas condições 

necessárias, onde o computador deverá ser utilizado como instrumento para o próprio sujeito 

ampliar seu potencial intelectual, contribuindo assim com o processo de aprendizagem do 

aluno. 

 

4.2.1 Como o professor pesquisado  avalia a  qualidade do laboratório de informática 

 

Gráfico 1 

 

FIGURA 1: Avaliação da qualidade do laboratório de informática da escola Municipal 

 Borges de Sousa na cidade de Picos-PI 

Fonte: Questionário aplicado pelo   pesquisador em 10 de dezembro de 2014 

 

 Conforme mostra a figura 1 50% dos professores pesquisados da escola Municipal 

Borges de Sousa avaliam o espaço do laboratório de informática regular, 30% ótimo e 20%  

como em boa Condição.    

 O laboratório de Informática ainda deixa muito a desejar, não só pela estrutura física, 

mas também pelo número (insuficiente) dos computadores para a demanda da escola. 

Considerando que a escola possui um laboratório com apenas cinco computadores que são 

utilizados de forma compartilhada e mediados pelo professor conforme o conteúdo a ser 

ministrado em determinada aula. Os sujeitos que responderam irregular afirmam que é 

50% 

30% 

20% 

Regular
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necessário que os governantes invistam mais na modernização e aumento no número de 

computadores para que assim possa haver uma aula mais proveitosa para os alunos.  

 

4.2.2. O uso do  computador e a informática  pelos professores  do Ensino Fundamental 

I 
 

Gráfico 2 

 

FIGURA 2 Uso do computador e da informática no Ensino Fundamental I 

Fonte: Questionário aplicado pelo   pesquisador em 10 de dezembro de 2014 

 

 

De acordo com a figura 2, 100% dos professores entrevistados utilizam o computador 

no ensino fundamental I, dessa forma é importante mencionar que o computador é um recurso 

que pode desencadear uma nova dinâmica educacional, proporcionado à possibilidade de 

mudanças de paradigmas, facilitando assim o fazer, a execução e a criação de determinados 

elementos comunicativos e informativos facilitando assim o diálogo e a comunicação. 

Portanto a sua utilização na educação significa uma possibilidade de estruturar, potencializar e 

fortalecer novas ideias, que podem transformar a escola num espaço vivo de produção, 

recepção e socialização de conhecimentos. (BONILLA, 1997, p.02) Assim, “o professor, 

como sendo mediador do conhecimento” dessa forma este deve estar em busca constante pelo 

saber.  
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4.2.3 Como os professores  do Ensino Fundamental I avaliam a inclusão da informática 

no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Gráfico 3 

 

FIGURA 3 Avaliação da inclusão da Informática no processo de ensino-aprendizagem 

Fonte: Questionário aplicado pelo   pesquisador em 10 de dezembro de 2014 

 

 

Ao analisar a figura 3 é possível visualizar que 80% dos professores dizem que a 

inclusão da informática na educação é importante tanto para aprimorar o conhecimento dos 

alunos como para auxiliar o professor no repasse de conteúdos escolares, cerca de 20% vão 

mais além, acrescentam que a informática deve contribuir com a inclusão digital dos alunos 

diante do novo modelo de sociedade cada vez mais moderna e informatizada.  

A Informática vem adquirindo cada vez mais relevância no cenário educacional. Sua 

utilização como instrumento de aprendizagem e sua ação no meio social vem aumentando de 

forma rápida entre nós. Esse novo contexto requer da educação mudanças estruturais e 

funcionais frente aos avanços trazidos pela nova tecnologia. 

Nessa perspectiva, fica evidente que o uso da informática na educação faz-se 

necessário e urgente. No entanto, é possível destacar que na mediação entre o ser humano e o 

computador evidencia-se a importante relação entre o conhecimento e a interação, tendo em 

vista a premissa de que os sujeitos constroem seu conhecimento à medida que interagem com 

os sujeitos e com o meio social no qual estão inseridos. Portanto, o professor deverá cada vez 

mais buscar conhecimentos inovadores que possibilitam  um prática docente  dinâmica, 

flexível e inovadora no processo ensino- aprendizagem. 
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4.2.4 Avaliação dos sujeitos pesquisados  sobre a importância das novas tecnologias para 

sua profissão 

 

Gráfico 4 

 

FIGURA 4 Avaliação da importância das novas tecnologias para a profissão docente 

Fonte: Questionário aplicado pelo   pesquisador em 10 de dezembro de 2014 

 

 

Como mostra a figura 4, 80% dos professores afirmam que as novas tecnologias são de 

fundamental importância para a qualidade e eficiência no exercício de sua profissão, pois 

permite a abordagem de um conteúdo de forma prática e dinâmica, 20% consideram  regular, 

argumentaram que   por não ter   muita prática no manuseio do computador  só usa quando é 

obrigado.. 

 

 
[...] não basta introduzir as mídias na educação apenas para acompanhar o 

desenvolvimento tecnológico ou usá-las como forma de passar o tempo, mas 

é preciso que haja uma preparação para que os professores tenham 

segurança, não só em manuseá-las, mas principalmente em saber utilizá-las 

de modo seguro e satisfatório, transformando-as em aliadas para a 

aprendizagem de seus alunos. (ARAÚJO, 2004, p. 66) 

 

 

Portanto, a utilização de novas tecnologias se usada de forma adequada, com certeza vai 

contribuir enormemente para o ganho de conhecimento e no rendimento das aulas, 

transformando-as em algo agradável de ser aprendido tendo o professor como mediador do 

processo de ensino-aprendizagem.  
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4.3. A PRÁTICA DOCENTE  DO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL I  

 

 

4.3.1. Utilização do computador e da internet nas atividades pedagógicas.  

 

Gráfico 5 

 

FIGURA 5:  Uso do computador e da Internet nas atividades pedagógicas 

Fonte: Questionário aplicado pelo   pesquisador em 10 de dezembro de 2014 

  

 De acordo com figura 5, verificou-se que 80% dos professores utilizam tanto o 

computador como a internet em suas práticas docentes e 20% diz usar apenas o computador 

pelo fato da internet não ser acessível ainda para todos.  

 Tajra afirma que:  

 

A internet traz muitos benefícios para a educação, tanto para os professores 

como para os alunos. Com ela é possível facilitar as pesquisas, sejam grupais 

ou individuais, e o intercâmbio entre os professores e alunos, permitindo a 

troca de experiências entre eles (2008, p.135). 

 

 

 Assim o uso da internet é de suma importância já que é a principal ferramenta que 

disponibiliza ao professor encontrar jogos e outras mídias importantes para implementar o 

aprendizado dos alunos. Assim, o professor é o principal agente neste processo. 

 É importante destacar que do percentual  que diz usar só o computador, se dá pelo fato 

de não terem prática no uso da internet e ainda porque a escola não fornece uma internet 

acessível a todos, são poucos os computadores e existem apenas um modem fornecido pelo 

MEC para servir a toda a escola,  assim eles concluem dizendo que deveria haver por parte de 

governos e secretárias de educação uma adequação dos laboratórios e tornar a internet mais 

acessível a todos, para que se possa melhor desenvolver um trabalho docente utilizando-se da 

internet. 

 O uso do computador e da Internet nas atividades pedagógicas devem estar em 

consonância com os objetivos propostos no planejamento e/ou no Projeto Político Pedagógico 

80% 

20% computador e
internet

 computador
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da escola. Levando em consideração os posicionamentos dos professores, nota-se que a 

maioria dos professores utilizam o computador e a Internet nas atividades pedagógicas. Vale 

ressaltar que o uso dos computadores da escola pesquisada só são usados pelos alunos e 

professores nas atividades didáticas  de sala de aula nos  horários estabelecidos pela escola . 

Dessa forma, quando os professores precisam fazer pesquisas eles fazem em horário que os 

computadores estão disponíveis  ou  em outro lugar fora da escola. 

 

4.3.2  Conteúdos mais  pesquisados  

 

Gráfico 6 

 

FIGURA 6: Conteúdos mais pesquisados 

Fonte: Questionário aplicado pelo  pesquisador em 10 de dezembro de 2014 

 

Ao analisar o gráfico acima percebe-se que boa parte dos professores, ou seja,  60%  

disseram que preferem  pesquisar na internet os conteúdos que envolvem mídias e 40%   os 

jogos educacionais. 

Vale ressaltar que atualmente existem disponíveis na internet muitos softwares como 

jogos que se bem planejados podem ajudar bastante o professor em suas aulas estabelecendo 

assim uma aula bem lúdica e dinâmica. Neste sentido, Santos (2003, p. 28), argumenta que “o 

importante nas aulas em que se utilizam recursos tecnológicos, é haver critérios claros para 

que todos entendam e possam manter suas informações organizadas no espaço do 

computador”, os recursos tecnológicos ao qual se refere o autor são os jogos e as mídias,  

assim se faz necessário que o educador conheça os softwares a serem utilizados para que haja  

aproveitamento satisfatório  nas suas práticas docentes. Com isso, para haver um ensino 

significativo, as aulas precisam ser mais participativas, interativas e envolventes, onde os 

alunos devem se tornar agentes da construção de seu próprio conhecimento, o professor por 

sua vez estará utilizando a tecnologia para dinamizar as aulas e orientar os alunos na 

construção de seu saber. 

40% 

60% 

 mídias (fotos, videos)
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 Por meio das análises ficou evidenciado que os professores do ensino fundamental I, 

da escola municipal Borges de Sousa campo empírico da pesquisa  utilizam o computador e a 

Internet nas atividades didáticas em sala de aula, por meio de estratégias diferenciadas e 

dinâmicas, como pesquisas,  jogos educacionais e a mídia incluindo  vídeos e músicas 

adequados à realidade dos educandos para dar significado à aprendizagem vivenciada em sala 

de aula. 

 

4.4 OS SABERES NA MEDIAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE 

 

 Estamos inseridos em um contexto de mudanças aceleradas e contínuo que exige 

saberes, práticas e conhecimentos. Em se tratando do contexto escolar, os professores são os 

atores que dinamizam todo o sistema de (re) elaborar os conhecimentos, as novas tecnologias, 

os anseios e questionamentos da sociedade. Deste modo, sentiu-se a necessidade de investigar 

junto aos professores de Ensino Fundamenta I da escola municipal Borges de Sousa na cidade 

Picos- PI os saberes docentes que fundamentam a sua prática. Através da aplicação do 

questionário tais professores expressaram quais os saberes mobilizados no cotidiano de suas 

atividades escolares. 

 

4.4.1 Saberes adquiridos na prática docente 

Gráfico 7 

 

FIGURA 7: Saberes adquiridos na prática docentes 

Fonte: Questionário aplicado pelo  pesquisador em 10 de dezembro de 2014 
  

 

 O saber docente é heterogêneo, porque envolve conhecimento e um saber-fazer 

bastante diversificado. Devo explicitar que não estou fazendo um estudo sobre saberes, deter-

me-ei a observar como os professores do Ensino Fundamental I, sujeito desta pesquisa, 

mobilizam os seus saberes teóricos e do conhecimento na sua prática docente desenvolvidas na 

sala de aula para poder compreender como são utilizadas as novas tecnologias, especialmente 

o computador e a internet em uma escola da rede pública  municipal de  Picos-PI. 

70% 

30%  cursos de informática.
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Analisando a figura 7 verificamos que 30% dos professores afirmam nunca terem 

participado de um curso de informática, aprenderam a manusear  o computador  através das 

experiências do dia-a-dia, o restante cerca de 70%  através de cursos de informática. 

Conforme os percentuais acima 30 % dos professores sujeitos desta pesquisa 

aprenderam a manusear o computador por meio dos saberes da experiência produzido num 

processo permanente do seu cotidiano docente, com base em suas experiências individuais e 

nas trocas e interações com seus pares. Já 70% afirmaram que os saberes por eles utilizados 

foram adquiridos em cursos de informática se configura em  saberes profissionais. 

Para Tardif, (2002), os saberes docentes são provenientes de varias fontes. São os 

saberes profissionais, disciplinares, curriculares e das experiências. 

Diante das mudanças provocadas pela globalização, quais são os saberes mobilizados 

diante as situações em que se defrontam? É importante que o professor possa refletir sobre 

essa nova realidade, repensar sua prática e construir novas formas de ação que permitam não 

só lidar com essa nova realidade, como também construí-la. Para que isto seja possível e que 

tenha ótimos frutos é necessário haver um esforço conjunto tanto dos professores como 

principalmente dos governantes no sentido de  oferecer cursos de capacitação para que estes 

educadores possam melhor desenvolver seu trabalho no laboratório de informática das 

escolas, proporcionando aos alunos, desde os anos iniciais, interagirem com um conhecimento 

mais amplo e diversificado. 

 

4.4.3  Dificuldades  e vantagens  vivenciadas  na utilização da informática  no dia-a-dia   

sala  de  aulas   

Gráfico 8 

 

FIGURA 8: Dificuldades e vantagens vivenciadas pelos professores pesquisados na utilização da 

informática  no dia-a-dia   sala  de  aula 

Fonte: Questionário aplicado pelo  pesquisador em 10 de dezembro de 2014 
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Como nos permite visualizar a figura 8, 60%  dos professores pesquisados  consideram 

horário reduzido de acesso ao laboratório de informática as maiores dificuldades; apresentam 

como vantagens  o ótimo  desempenho dos alunos na assimilação de diversos conteúdos, 

enquanto  40%  consideram como maiores dificuldades o conhecimento reduzido da prática 

de informática, embora admitindo como vantagens aulas mais atrativas e dinâmicas que 

favorecem   melhoria significativa na aprendizagem dos alunos.   

 Assim Morais (2014, p.17) afirma que “o educador deve se familiarizar com a 

tecnologia, pois é mais um recurso a ser utilizado junto às suas metodologias de ensino, além de 

ser uma ferramenta útil e bem avançada”. Portanto,  sempre que possível, quando não for 

disponibilizado pelo estabelecimento de ensino cursos de capacitação,  estes podem, por conta 

própria, estar buscando se capacitar para melhorar sua prática docente e enriquecer seus próprios 

conhecimentos acerca da informática,  umas das principais e mais importantes ferramentas de 

ensino da atualidade. 

Contudo, é necessário verificar a importância da informática na educação escolar, 

devem-se observar os impactos positivos e negativos que podem interferir na formação do 

indivíduo, propondo formas que melhoram a interação positiva e minimizando os negativos. 

Como já foi ressaltado anteriormente, segundo os professores do Ensino Fundamenta I 

pesquisados, uma das maiores dificuldades na execução das aulas de informática é justamente 

o pouco tempo no laboratório de Informática. A esse respeito, vale ressaltar que a utilização 

do laboratório de informática na escola municipal Borges de Sousa se dá em uma aula 

(50min) uma vez por semana, onde os professores levam os alunos ao laboratório e 

contextualiza os conteúdos programáticos no PPP (Projeto Político e Pedagógico) que 

determina a utilização do computador como recurso pedagógico. 

Por fim, nesta perspectiva cabe ao professor do Ensino Fundamenta I assumir o seu 

papel de mediador, de facilitador do processo ensino-aprendizagem, instigando aos alunos 

desde os primeiros anos de escolaridade a despertar o interesse pelo uso do computador e da 

internet, mobilizando os saberes docentes como instrumento de busca de novos 

conhecimentos.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 O presente trabalho abordou a Informática na Educação evidenciado a prática docente 

dos professores da Escola Municipal Borges de Sousa na cidade de Picos-PI, buscando 

compreender como eles utilizam o computador e a internet no processo ensino-aprendizagem 

dos alunos do Ensino Fundamental I.  

Com as investigações realizadas, foi possível perceber que a dificuldade de acesso e a 

falta de conhecimento acerca das tecnologias da informação, representam os  principais 

fatores que interferem na utilização de forma mais proveitosa do computador e da internet nas 

atividades docentes dos professores pesquisados, tendo em vista que parte de tais professores 

não sabem como manuseá-los e, desta forma,  não querem passar “vergonha” diante de seus 

alunos.  Além disso, no estabelecimento de ensino existe um laboratório de informática que, 

de acordo com alguns sujeitos da pesquisa, não possui uma estrutura física  e nem 

equipamentos adequados para o desenvolvimento  das atividades,  tornando  pouco utilizado 

em suas práticas docentes. Assim, os recursos didáticos disponíveis na escola, não  estão 

sendo  utilizados conforme as necessidades dos professores e dos alunos,  acarretando perdas 

significativas  na  qualidade  do  ensino. 

Foi constatado através das análises, que a maioria dos professores pesquisados nunca 

tiveram um curso de capacitação para o manuseio das novas tecnologias, principalmente a 

informática, tudo o que sabem a este respeito foi adquirido através dos saberes de suas 

práticas cotidianas ou como nos diz Tardif  (2002) saberes da  experiência, ou seja, 

aprenderam  por conta própria sem um curso específico de informática,  diante disso, só quem 

perde é o aluno, pois deixa muitas vezes de aprender algo novo e interessante que será útil por 

toda a sua vida, pois é no Ensino Fundamental I que os alunos começam a tomar gosto com os 

estudos e nessa fase do ensino as crianças estão mais aptas a adquirir maior grau de 

conhecimento. 

Diante disto, foi possível verificar nas análises que para alguns professores sujeitos da 

pesquisa, deve haver um esforço maior principalmente por parte da escola, esta deve sempre 

que possível buscar através dos órgãos competentes cursos de capacitação para que os 

mesmos possam desenvolver um  ensino inovador e de qualidade, além do melhoramento do 

espaço dedicado ao laboratório de informática como aumento do número de computadores e a 

internet mais acessível a todos. 

Contudo, baseado em discussões anteriores, afirma-se que, faz-se extremamente 

necessário, um conhecimento específico dos educadores em relação ao computador e internet, 
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pois existem muitos aplicativos e jogos educacionais que podem auxiliar bastante no processo 

de ensino e aprendizagem, porem é necessário que o professor conheça estas ferramentas para 

que as mesmas possam ter utilidade em suas práticas docentes, pois o contato direto dos 

estudantes das séries inicias com este tipo de ferramenta estimula e promove uma 

aprendizagem lúdica e de qualidade. 

Portanto, conclui-se de acordo com as análises feitas anteriormente, que governos, 

gestores e educadores devem trabalhar juntos no melhoramento das estruturas físicas dos 

laboratórios, qualificação dos educadores e no planejamento bem definido da inclusão de 

forma mais participativa da informática na educação, para com isso contribuir também para a 

construção de valores de normas de comportamento, fornecer recursos para o individuo 

construir noções próprias ao seu desenvolvimento intelectual e sua cidadania.  

 Por tudo isso, este trabalho apresenta-se como relevante, pois, por meio da 

concretização do mesmo espera-se que possa provocar outras inquietações, novos estudos e 

(re) construção de conhecimentos sobre a utilização da tecnologia no processo educativo de 

forma coerente, dinâmica e flexível, visando à promoção de um ambiente favorável à 

qualidade da aprendizagem, bem como, a formação plena dos alunos, enquanto sujeitos 

críticos e ativos no meio social o qual estão inseridos.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI 

CURSO: LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 

 

 

QUESTIONÁRIO AOS PROFESSORES 

 

 O presente questionário tem como  objetivo  recolher informações para a elaboração 

da minha  monografia Informática na educação: saberes e práticas dos professores do 

ensino fundamental I da escola pública municipal na cidade de Picos-PI,  a  ser 

apresentada à UFPI Campus Senador Helvidio Nunes de Barros Agradeço desde já  a 

vossa colaboração e garanto confidencialidade das  vossas respostas. 
 

 
1  
1 DADOS  PESSOAIS  

Nome: ______________________________________________________________ 

 1.1 Sexo: (      ) Feminino  (     ) Masculino 

1.2 Idades: (      ) até 30 anos (      ) 31 a 50 anos  (      ) 50 anos em diante 

1.3 Estado  civil 

(   ) solteira (o)  (  ) casada (o) (  ) divorciada (o)  viúva (o)  (  ) outro 

 

2 GRAU DE INSTRUÇÃO: 

(      ) Ensino Médio (Pedagógico) 

(      ) Ensino Superior Incompleto: ___________________________________ 

(      ) Ensino Superior Completo: ____________________________________ 

(      ) Especialização: ______________________________________________ 

(      ) Outros: ____________________________________________________ 

3 Experiência profissional  

3.1 ingressou no magistério através de:  

(   ) concurso público  (   ) teste seletivo  (   ) outras formas 

 

3.2 Tempo de atuação na educação: 

(     ) 1 a 3 anos (     ) 4 a 6 anos  (     ) 7 a 9 anos    (    ) acima de 10 anos 

3. 3  Qual sua carga horário?______________________________________ 

 

4  INFORMATICA NA ESCOLA  
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4.1. A instituição escolar possui laboratório de informática? 

(   ) sim           (   ) não  

4.3. O computador e a informática são utilizados na escola no ensino fundamental I? 

(      ) sim   (      )não  

 

  4.2  Em positiva como você avalia a  qualidade desse espaço? 

(      ) bom  (      ) ótimo  (      ) regular       (      ) péssimo  

 
 

4.3 Em caso negativo, explique  os motivos pelos quais  não são usados na escola 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

.4.4. Como você avaliar a inclusão da informática no processo de ensino-aprendizagem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

. 4. 5 Como você avalia a importância das novas tecnologias para sua profissão? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5 A PRÁTICA DOCENTE  DO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

5.1. No decorrer de sua prática pedagógica, você utiliza o computador  e a internet nas 

atividades pedagógicas? 

(      ) sim   (      ) não 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5.2 Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5.3 Você usa  algumas vezes  ou constantemente  o laboratório de informática para dar 

suporte pedagógico as suas aulas ou para auxiliar melhor o repasse de algum conteúdo 

relacionado com sua aula? 

(  ) sim                      (    ) não  

 

5.4 Quais  os conteúdos mais  pesquisados ? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 

6. OS SABERES NA MEDIAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE 

 

6.1   Quais são os saberes  que você mobiliza na  sua pratica docente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

   

6.2 Como você adquiriu esses saberes,? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 6.3 No uso do computador e da internet  quais são os saberes que  você mais  mobiliza no 

cotidiano da sua prática   pedagógica em sala de aula?   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6.4  Quais as   dificuldades  e vantagens  vivenciadas por você  na utilização da informática  

no dia-a-dia   sala  de  aulas?   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Obrigado pela colaboração. 
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Figura A:  Fachada da Escola Municipal Borges de Sousa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B: estrutura do laboratório de informática  
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FIGURA C: Os sujeitos da pesquisa 
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