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RESUMO 

 

Esta pesquisa visa refletir acerca do uso do computador no processo de ensino 

e aprendizagem, fazendo-se uma abordagem sobre as novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação e sua utilidade como ferramentas didático-pedagógicas 

na educação básica e sua importância para o desenvolvimento dos estudantes. O 

objetivo principal foi analisar a inserção das tecnologias na prática pedagógica dos 

professores do Ensino Fundamental na Escola Estadual Joaquim Nabuco, no 

Município de Taipu, no Rio Grande do Norte. Especificamente, verificou-se a 

percepção dos docentes acerca do uso das TICs na educação como forma 

dinamizadora do processo de ensino-aprendizagem e como ocorre sua inserção no 

contexto escolar, além de observar a percepção em relação à importância do 

laboratório de informática no cotidiano da escola. A pesquisa foi descritiva e 

exploratória e adotou abordagens quali-quantitativas. Os resultados apontaram que 

os professores acreditam que o uso das tecnologias digitais no diagnóstico escolar é 

fundamental para o processo de ensino-aprendizagem, mas ainda existem alguns 

empecilhos para sua efetiva inserção, como a falta de formação e a infraestrutura das 

escolas. Além disso, também mostraram o reconhecimento sobre a importância do 

laboratório de informática no âmbito escolar. 

 

Palavras-chave: Diagnóstico escolar. Laboratório de Informática. Educação básica. 

TICs na educação.



 
 

ABSTRACT 

 

This research aims to reflect on the use of computers in the teaching and 

learning process, approaching the new Information and Communication Technologies 

and their usefulness as didactic-pedagogical tools in basic education and their 

importance for the development of students. The main objective was to analyze the 

insertion of technologies in the pedagogical practice of elementary school teachers at 

Joaquim Nabuco State School, in Taipu, in Rio Grande do Norte. Specifically, it was 

verified the perception of teachers about the use of ICTs in education as a way of 

dynamizing the teaching-learning process and how it occurs in the school context, in 

addition to observing the perception regarding the importance of the computer lab in 

the school's daily life. The research was descriptive and exploratory and adopted quali-

quantitative approaches. The results showed that teachers believe that the use of 

digital technologies in the school diagnosis environment is fundamental to the 

teaching-learning process, but there are still some obstacles to their effective insertion, 

such as the lack of training and the infrastructure of schools. In addition, they also 

showed recognition of the importance of the computer lab in the school environment. 

 

Keywords: School diagnosis. Computer lab. Basic education. ICTs in education.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nestas primeiras décadas do século XXI, observa-se que todas as esferas da 

sociedade foram e são continuamente afetadas pela emergência das novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). No Brasil, essas mudanças 

começaram historicamente com a chegada da internet comercial, por volta de meados 

dos anos 1990, logo seguida pelo surgimento dos primeiros modelos de telefones 

celulares. 

Após esse momento inicial, com a grande propagação dos computadores, a 

expressão informação ganhou um sentido diferente. Até pouco tempo, o seu 

significado estava limitado à comunicação de informações acerca de alguém ou de 

algo, no geral notícias de acontecimentos que chegavam aos indivíduos com alguma 

demora – não eram instantâneas como agora. Assim sendo, numa época não tão 

distante, a comunicação entre duas pessoas situadas em localidades distintas, só 

acontecia através do telefone, telex ou correios; tempo esse que ainda não se falava 

em comunicação via satélite, Internet, telefonia móvel etc.  

Porém, nos dias atuais, o significado da informação está diretamente ligado à 

velocidade, à tecnologia, ao tempo e ao espaço. Com a chegada das novas 

tecnologias da informação, as telecomunicações se aperfeiçoaram rapidamente, 

aproximando cada vez mais pessoas que se encontram distantes geograficamente 

(CASTELLS, 1999). 

Nessa perspectiva, percebe-se que assim como têm aplicabilidade em 

praticamente todas as áreas da atividade humana, as novas TICs também são 

capazes de provocar alterações nos mais diversos setores da sociedade. Um exemplo 

disso é a área educacional, em que as mudanças promovidas pelas tecnologias vem 

impactando a vida de professores e estudantes que passam então a ressignificar o 

ambiente escolar, a partir da introdução dessas tecnologias de forma pedagógica no 

processo de ensino-aprendizagem (VALENTE, 2008; POZO, 2008). 

Atualmente, é essencial fazer parte dessa rede em praticamente todos os 

aspectos da vida cotidiana, como educação, participação política, cultura, 

entretenimento e sociabilidade. Com relação ao campo da educação, é um consenso 

entre os pesquisadores da área de que os recursos digitais conseguem ampliar o 

conhecimento, inaugurando novas formas de construção do conhecimento 

(CASTELLS, 1999). 
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Ao realizar uma breve pesquisa, encontrou-se que diversos artigos e estudos 

abordam a visão dos professores como fomentadores do uso das TICs no processo 

de ensino-aprendizagem (OLIVEIRA, 2017; RIBEIRO; SILVA, 2017; POZO, 2008), ou 

reflexões mais amplas a partir da análise das políticas públicas de inclusão digital e 

da inserção das tecnologias informacionais nas Escolas Públicas (CRUZ; SILVA, 

2018; VALENTE, 1995, 2008; SILVA, 2018).   

Nesse sentido, esta pesquisa visa abordar a percepção dos professores acerca 

desse processo de inclusão da sociedade em rede e da adoção das ferramentas da 

informática no cotidiano escolar. Assim, surgiu a necessidade de investigar como os 

professores do Ensino Fundamental, da Escola Estadual Joaquim Nabuco, no 

Município de Taipu/RN, percebem a importância dos computadores e da internet na 

vida escolar. Buscamos refletir sobre a questão: qual a percepção dos professores 

sobre os dispositivos baseados na internet em seu dia a dia e como eles entendem a 

informática no contexto escolar? 

Dessa forma, a partir do problema de pesquisa apresentado por meio da 

questão anterior, esta pesquisa orienta-se em um estudo realizado com intuito de 

refletir acerca do uso do computador no processo de ensino e aprendizagem, fazendo-

se uma abordagem sobre as novas Tecnologias de Informação e Comunicação e sua 

utilidade como ferramentas didático-pedagógicas na educação e sua importância para 

o desenvolvimento dos estudantes.  

O objetivo principal foi analisar a inserção das tecnologias na prática 

pedagógica do Ensino Fundamental na Escola Estadual Joaquim Nabuco, no 

Município de Taipu, no Rio Grande do Norte. Especificamente, verificar se as TICs 

são utilizadas como forma dinamizadora do processo de ensino-aprendizagem e como 

ocorre sua inserção no contexto escolar, além de observar a percepção dos 

professores em relação à importância da internet em seu cotidiano.  

Para realização deste estudo foram elaboradas três etapas, na primeira, foi feita 

uma pesquisa bibliográfica acerca de temáticas como o uso da informática na 

educação, as novas TICs no processo ensino-aprendizagem e as mudanças ocorridas 

com a inserção das tecnologias no ambiente escolar. Em seguida, foi realizada a 

aplicação de questionário com os docentes da Escola Estadual Joaquim Nabuco 

sobre a importância e o acesso da internet na prática pedagógica. Por fim, ocorreu a 

análise dos dados coletados.  

Esse estudo, caracteriza-se como uma pesquisa aplicada de cunho quali-
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quantitativo, em que os dados coletados foram analisados e interpretados por meio 

da teoria, a partir da aplicação do questionário. 

Este trabalho está divido em cinco capítulos, sendo o primeiro esta introdução. 

O capítulo 2 traz o referencial teórico utilizado para dar suporte a esta pesquisa, em 

que a estrutura está organizada em três partes, na primeira, buscamos organizar um 

panorama acerca das novas TICs e sua inserção na sociedade moderna; o segundo 

discorre sobre as tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem; por fim, 

no tópico sobre o ensino fundamental e as tecnologias educacionais, apresenta-se os 

parâmetros curriculares e a Lei de Diretrizes e Bases que rege a educação básica.   

 O terceiro capítulo traz a metodologia que fundamentou a realização desta 

pesquisa. Em seguida, no quarto capítulo, estão os resultados e análises dos dados 

coletados nos questionários que foram aplicados com os docentes. Por último, estão 

as considerações finais e as referências deste trabalho.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para trabalhar com o tema estudado, é preciso entender os conceitos que são 

fundamentais para o referencial teórico utilizado para dar suporte a esta pesquisa. No 

primeiro tópico, “As novas TICs e sua inserção na sociedade moderna”, será 

apresentado um panorama acerca das novas tecnologias de informação e 

comunicação sua relação com diversas mudanças na contemporaneidade, 

principalmente na educação. O segundo trata do uso das tecnologias digitais 

educacionais no processo de ensino-aprendizagem e como isso pode contribuir para 

melhorias no ambiente escolar. No último tópico, “O ensino fundamental e as 

tecnologias educacionais” discorre sobre os parâmetros curriculares e a Lei de 

Diretrizes e Bases que rege a educação básica, apontando como o computador pode 

ser usado como elemento de apoio para o ensino.  

 

2.1 AS NOVAS TICs E SUA INSERÇÃO NA SOCIEDADE MODERNA 

 

Desde o final do século passado, vem ocorrendo diversas transformações no 

que ficou conhecido como a revolução digital, a partir do surgimento das novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), baseada, principalmente, em 

dispositivos conectados à internet, com impactos em todas as áreas de produção 

humana. Diversos autores vêm afirmando que essa expressão da revolução 

tecnológica do mundo moderno tem provocado significativas mudanças nas forças 

produtivas, nas relações de produção e nas formas de sociabilidade (CASTELLS, 

1999; LÉVY, 1996).  

Assim, o desenvolvimento e utilização dessas novas tecnologias originam 

transformações econômicas, sociais e culturais, por meio das mudanças tecnológicas, 

que permeiam e são difundidas em todos os campos da sociedade. O sociólogo 

espanhol Manuel Castells (1999) cunhou o termo “Sociedade em Rede” para defender 

que o mundo está conectado em uma rede com:  

 

Um novo sistema de comunicação que fala cada vez mais uma língua 
universal digital tanto está promovendo a integração global da 
produção e distribuição de palavras, sons e imagens de nossa cultura 
como personalizando-os ao gosto das identidades e humores dos 
indivíduos (CASTELLS, 1999, p. 40) 
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Silva (1999) também ressalta os muitos fatores que promoveram a expansão 

da internet, principalmente, o fato de enfatizar a comunicação em rede. A autora 

também destaca a característica da globalização da rede e sua importância para a 

comunicação, enfatizando a forma pela qual essa ferramenta vem possibilitando 

novas modalidades de interação.  

 

Este novo meio de comunicação que gera novas modalidades de 
interacção com o conhecimento e com os outros, através da alteração 
das noções de espaço, tempo e realidade vem também dar um novo 
espaço ao imaginário na medida em que os serviços que permitem o 
anonimato e a adopção de pseudónimos permitem que cada um tenha 
a possibilidade de adoptar a personalidade ou personalidades que na 
realidade não lhe seria possível. (SILVA, 1999, p. 4). 

 

Para Pierre Lévy (1996) à medida que o computador e a internet foram inseridos 

no nosso cotidiano, surgiram mudanças e interferências provocadas no contexto da 

informatização, observando que:  

 

as redes de computadores (por exemplo) modificaram profundamente 
nossa relação com o mundo, e em particular nossas relações com o 
espaço e o tempo, de tal modo que se torna impossível decidir se eles 
transformaram o mundo humano ou nossa maneira de percebê-lo 
(LÉVY, 1996, p. 98). 

 

Ferreira (2018, p. 24) lembra que a internet, em seu início, era restrita aos meios 

militar e acadêmico, mas aos poucos foi alcançando um público cada vez maior e 

diversificado, formado por pessoas comuns, em que “a rede possibilitou a busca por 

informações para trabalhos escolares, como também serviu de meio de comunicação 

e ainda, de entretenimento e lazer”.  O autor destaca ainda o grande “boom” das redes 

sociais, ocorrido nos anos 2000, surgindo como um serviço de comunicação e 

entretenimento, ampliando e direcionando a rede de relacionamentos e sociabilidade 

para o meio virtual, fazendo surgir a “sociabilidade virtual”. 

 

A criação das redes sociais remete ainda ao ano de 1995, período em 
que a América Online (AOL) desenvolveu ferramentas que tinham 
como objetivo a criação de perfis virtuais em que as pessoas 
pudessem falar sobre si mesmas, suas preferências e ainda organizar 
grupos (comunidades, pessoas que têm interesses comuns) que 
tinham objetivos variados, desde a simples troca de informações a 
discussões também variadas, sobre assuntos vários. As redes sociais 
surgem como forma de os usuários comuns também participarem ou 
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colaborarem com o conteúdo exposto na internet (FERREIRA, 2018, 
p. 24). 

 

O autor explica o início das redes sociais, em meados da década de 1990, 

tendo como objetivo a participação de usuários “comuns” na rede mundial de 

computadores. Atualmente, as redes sociais ocupam um lugar de destaque na 

sociedade contemporânea, como ferramentas indispensáveis para a realização da 

sociabilidade virtual e a interação com o mundo moderno.  

Nessa perspectiva, percebe-se que o computador e os dispositivos móveis de 

acesso à internet fazem parte de todo mundo social, alterando significativamente 

todos os segmentos sociais, inclusive as formas de ensino-aprendizagem, que vêm 

passando por transformações importantes nos últimos anos. Com isso, diversos 

autores vêm debatendo essa questão e sua importância e seus impactos no campo 

educacional.  

 

2.2 AS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Desde o seu surgimento, as novas TICs foram, aos poucos, sendo inseridas no 

contexto escolar, por meio de propostas originadas a partir de debates sobre o uso do 

computador para o processo de ensino-aprendizagem. Para isso, observaram-se as 

mais diversas formas de contribuição das tecnologias para a educação, considerando-

se sua importância de ser uma poderosa ferramenta para o auxílio na aprendizagem 

de forma concreta para os alunos. No entanto,  

 

A tecnologia educativa não pode estar desligada da teoria da 
educação que envolve várias ciências. A tecnologia, como a prática 
usada no ensino, é fruto de uma proposta político-pedagógica 
respaldada por conceitos que são o lastro dessa proposta. Ou seja, 
tanto faz o quadro de giz ou a Web, a tecnologia usada há de ser 
referendada para poder fazer sentido. A técnica, por si só, não forma 
nem o professor nem o aluno (LUCENA; FUKS, 2000, p. 20). 

 

Sobre o uso da tecnologia para o processo de ensino e aprendizagem em um 

mundo altamente tecnológico, Pais (2005) defende a importância dos recursos digitais 

e afirma que:  

 

Não se trata de reduzir a importância das fontes tradicionais de 
informação, tais como o texto impresso. O prioritário é reconhecer que 
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os recursos tecnológicos digitais não só redimensionam as condições 
de acesso às fontes de informação, como também ampliam as 
situações de aprendizagem, o que significa multiplicar as condições 
potenciais de acesso à educação escolar (PAIS, 2005 p. 21). 
 

 
Para este autor, o debate acerca da utilização das novas TICs no âmbito 

escolar precisa observar que as tecnologias baseadas no ambiente virtual conseguem 

potencializar o processo de ensino-aprendizagem, a partir do momento em que 

oferecem acesso a inúmeras fontes de informação e possiblidades de interação com 

o intuito de aprendizagem. Almeida e Júnior, (2000 p. 16), enfatizam a questão da 

inovação, ao afirmar que “A informática aplicada à educação tem funcionado como 

instrumento para a inovação, por se tratar de uma ferramenta poderosa e muito 

valorizada pela sociedade”. Sobre esse aspecto da valorização da escola a partir da 

introdução das novas tecnologias digitais, Valente (1995, p. 41), defende que “a 

tentativa de modernizar ou repensar a educação tem sido feita através da introdução 

do computador na escola”. 

De acordo com Pozo (2008, p. 30), a internet pode contribuir para que a escola 

assimile novas percepções e paradigmas no processo educacional, visto que a 

“informatização do conhecimento deixou muito mais acessível todos os saberes ao 

tornar mais horizontais e menos seletivos a produção e o acesso ao conhecimento”. 

Dessa maneira, conforme Silva (2018, p. 67), a escola tem como função “proporcionar 

aos alunos capacidades de aprendizagem que lhes permitam uma assimilação crítica 

da informação dispostas na rede, que deve ser realizado a partir do uso pedagógico 

dessas novas tecnologias”. 

Na visão de Valente (2008), esses novos paradigmas que estão em debate 

passam de uma aprendizagem baseada na instrução para um modelo mais 

construtivista, em que prevaleçam o desenvolvimento de ações em parcerias com os 

alunos, visando avançar em direção a uma ação pedagógica interdisciplinar voltada 

para a aprendizagem dos estudantes. Isso porque: 

 

O computador pode enriquecer ambientes de aprendizagem onde o 
aluno, interagindo com os objetos desse ambiente, tem chance de 
construir o seu conhecimento. Nesse caso, o conhecimento não é 
passado para o aluno. O aluno não é mais instruído, ensinado, mas é 
o construtor do seu próprio conhecimento. Esse é o paradigma 
construcionista onde a ênfase está na aprendizagem ao invés de estar 
no ensino; na construção do conhecimento e não na instrução 
(VALENTE, 2008, p. 137). 
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Nesse sentido, percebe-se que o autor acredita que a utilização das novas TICs 

no processo de ensino-aprendizagem torna-se fundamental para uma abordagem 

mais construtivista, fundamentada, principalmente, na aprendizagem e não no ensino. 

Segundo Ferreira (2008), diversos desafios precisam ser enfrentados pelos 

educadores, pois:  

 

O computador, embora nascido de uma dada civilização e para 
solucionar dados problemas, hoje é um patrimônio transcultural. A 
absorção crítica de sua utilização na educação deve ser procedida de 
análises das questões mais radicais que afligem esta dimensão da 
cultura brasileira. Como tarefa dos educadores, cumpre desenvolver 
uma pedagogia do uso crítico da informática na educação. Um desafio. 
Outro desafio: a difícil questão do equilíbrio entre reflexão, 
competência e tempo (FERREIRA, 2008, p. 10). 

 

O autor também alerta para a importância de os professores desenvolverem 

uma visão crítica das tecnologias, visando sua utilização na área educacional. Jesus 

e Souza (2018, p. 6) retificam essa ideia ao afirmarem que muitas vezes o que surge 

como “novo” representa apenas o “velho” com uma nova roupagem, continuando 

“práticas tão impregnadas no ambiente de ensino-aprendizagem, sobretudo através 

de abordagens apenas instrucionais, as quais são objetos/elementos de constante 

superação”. 

Porém, a importância do uso do computador é um fator relevante para todas as 

fases da vida. Dessa forma, a escola é um espaço essencial para preparar os 

indivíduos para lidar com essa tecnologia, sendo assim, é importante que tenham 

contato com os dispositivos da internet desde cedo, de preferência ainda no ensino 

fundamental, que é a base de toda a educação.  

 

2.3 O ENSINO FUNDAMENTAL E AS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

 

Em 1996, a Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, também 

denominada como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), trata a 

Educação Básica como um dever do Estado, devendo ser oferecida gratuitamente 

àquelas pessoas com idade contemplada na faixa etária de 4 a 17 anos. Conforme a 

lei, “o desenvolvimento do educando, assegurando-lhe formação comum 
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indispensável ao exercício da cidadania, como também oferecendo-lhe os meios para 

progressão no mundo do trabalho, e em estudos posteriores” (BRASIL, 1996). 

A LDB estabelece que o oferecimento da educação básica e do ensino 

fundamental são de competências prioritárias dos municípios e do Distrito Federal. 

Com relação à oferta do Ensino Médio, trata-se de uma competência prioritária dos 

Estados e do Distrito Federal. Vale ressaltar que essas competências são apenas 

prioritárias e não exclusivas, pois a lei possibilita, por exemplo, que os estados, por 

exemplo, além do Ensino Médio, também ofereçam a Educação Básica e do Ensino 

Fundamental, desde que venha desempenhando satisfatoriamente as competências 

que lhe são prioritárias. Atualmente, conforme a própria LDB, a Educação Básica se 

encontra dividida em três etapas, a saber: Educação Básica, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio. 

Nesse contexto, em 1998, foi elaborado de forma coletiva o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Básica, tendo como objetivo o delineamento 

básico para os “profissionais incumbidos de inicializar a criança no universo do estudo, 

voltado sobretudo àquele que mais detinha contato com esses iniciados nesse mundo 

novo, o professor” (JESUS; SOUZA, 2018, p. 5). 

Conhecido como Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental, esse documento foi dividido em duas etapas: uma voltada para o 

período do 1ª ao 5ª ano, denominado Ensino Fundamental Menor; e outra destinada 

ao período de curso do 6ª ao 9ª ano, ou Ensino Fundamental Maior. Segundo Souza 

(2018, p. 10), os PCNs são uma referência para o Ensino Fundamental de todo o país, 

visando garantir que crianças e jovens, independentemente das condições 

socioeconômicas, “tenham o direito de usufruir do conjunto de conhecimentos 

reconhecidos como necessários para o exercício da cidadania”. 

Com relação ao ensino específico da informática, não se observa nitidamente 

na fase inicial da Educação Básica um delineamento de estudo voltado 

especificamente à informática como uma disciplina curricular e/ou tema transversal. 

No entanto, no Ensino Fundamental Maior, a informática se torna um tema abordado 

dentro da Educação Básica, de acordo com os PCNs até então vigentes. Dessa forma, 

verifica-se que o PCN do Ensino Fundamental Maior (6ª a 9ª ano) destina uma posição 

de maior importância à informática, não como uma disciplina, mas como uma 

ferramenta que deveria ser explorada na construção e na mediação do saber. Para 

Jesus e Souza (2018, p. 7), 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais não se tratam de documentos 
que determinam obrigatoriamente como devem ocorrer a formação 
dos jovens e adultos em todo o país na rede pública de ensino, mas 
se tratam de documentos norteadores que visam estabelecer 
padrões/modelos que possam ser seguidos em prol da consolidação 
do processo de ensino-aprendizagem, considerando as 
multidimensões que são disponibilizadas não somente no universo 
das escolas, como também no seio de toda a sociedade. 

 

Os autores explicam que, inicialmente, na concepção dos planos de estudo e 

de ensino da informática, era desejado que houvesse uma forma de mudança da 

abordagem pedagógica tradicional para uma abordagem construtivista, o que não foi 

observado. O PCN do Ensino Fundamental de 6ª a 9ª ano destaca:  

 

Mesmo existindo experiências significativas no desenvolvimento de 
projetos com tecnologia educacional em vários estados brasileiros, a 
potencialidade desses recursos ainda não é reconhecida pela 
comunidade nacional de educadores. São muitos os fatores que 
contribuem para isso, entre os quais destacam-se: pouco 
conhecimento e domínio, por parte dos professores, para utilizar os 
recursos tecnológicos na criação de ambientes de aprendizagem 
significativa; insuficiência de recursos financeiros para manutenção, 
atualização de equipamentos e para capacitação dos professores, e 
até a ausência de equipamentos em muitas escolas; e a falta de 
condições para utilização dos equipamentos disponíveis devido à 
precariedade das instalações em outras. (MEC, 1998, p. 142).  

 

Isso significa que o próprio MEC já reconhecia alguns fatores que a tecnologia 

educacional já enfrentava e continua enfrentando em sua implementação no país. 

Problemas como a falta de habilidade no uso das ferramentas tecnológicas por parte 

dos professores, a questão do financiamento da implantação da tecnologia nas 

escolas e a questão da infraestrutura que permeiam o universo escolar até os dias de 

hoje já se faziam presentes quando da aprovação dos PCNs. 

Contudo, vale ressaltar, que mesmo com toda problemática que influencia o 

universo escolar brasileiro, existe também um forte movimento para desenvolvimento 

de novas abordagens pedagógicas nesse âmbito, em que as novas TICs aparecem 

como protagonistas. Isso pode ser observado no texto dos PCNs: 

 

O uso do computador possibilita a interação e a produção de 
conhecimento no espaço e no tempo: pessoas em lugares diferentes 
e distantes podem se comunicar com os recursos da telemática. [...] A 
incorporação de computadores no ensino não deve ser apenas a 
informatização dos processos de ensino já existentes, pois não se 
trata de aula com “efeitos especiais”. O computador permite criar 
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ambientes de aprendizagem que fazem surgir novas formas de pensar 
e aprender. (BRASIL, 1998, p. 147). 

 

Verifica-se que o documento reconhece a importância e possibilidades 

suscitadas pelos computadores na área educacional e enfatiza o papel das novas 

tecnologias para criar outras maneiras de aprendizado. Isso porque:  

  

O computador pode ser usado como elemento de apoio para o ensino 
(banco de dados, elementos visuais), mas também como fonte de 
aprendizagem e como ferramenta para o desenvolvimento de 
habilidades. O trabalho com o computador pode ensinar o aluno a 
aprender com seus erros e a aprender junto com seus colegas, 
trocando suas produções e comparando-as. (BRASIL, 1998, p. 232)   

 

Para Souza (2018, p. 11), existe uma real necessidade do uso das novas 

tecnologias pelos alunos como instrumento de aprendizagem escolar, pois isso fará 

com que “possam estar atualizados em relação às novas tecnologias da informação 

e se instrumentalizarem para as demandas sociais presentes e futuras”. No entanto, 

em algumas realidades de municípios brasileiros, “a menção ao uso de 

computadores, dentro de um amplo leque de materiais, pode parecer descabida 

diante das reais condições das escolas, pois muitas não têm sequer giz para 

trabalhar” (SOUZA, 2018, p. 11).   

Valente (1995, p. 17) defende que seja necessário haver uma proposta de 

mudança pedagógica com a introdução da informática na educação, visto que as 

tecnologias digitais são um recurso que possibilita a aprendizagem, porém, é 

“necessário repensar a questão da organização da escola, inclusive da preparação do 

professor para realizar um trabalho diversificado com o objetivo de promover o 

conhecimento do aluno”. 

Conforme Santos (2018, p. 8), a partir da aplicação das diretrizes curriculares 

no sistema de ensino, passou-se a ter uma maior a valorização do ensino, em que 

todos “os membros envolvidos dentro do contexto sabem o que e como fazer para 

oferecer uma educação que atenda a todas as exigências dos alunos”. 

Reforçando essa perspectiva, a Lei Diretrizes e Bases (LDB) 9.394/1996, de 20 

de dezembro de 1996, traz em seus artigos a utilização das tecnologias em 

consonância com a aprendizagem. O artigo III indica em seus incisos que o ensino 

deverá ser ministrado com base nos seguintes princípios: I. Igualdade de condições 
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para acesso e permanência na escola; II. Pluralismo de ideias e concepções 

pedagógicas; VII. Valorização do profissional da educação escolar. 

Com esses princípios, conforme Souza (2018), ressalta-se a importância de o 

universo escolar oferecer um local adequado para a permanência dos estudantes, 

aceitando as experiências e histórias de vida dos sujeitos atuantes, além de facilitar a 

construção do conhecimento por meio do desempenho ativo de forma crítica, 

valorizando os professores e demais membros que fazem parte do sistema 

educacional.  
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3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de cunho quali-quantitativo, no 

qual os dados coletados foram analisados e interpretados a partir do referencial 

teórico. A pesquisa qualitativa considera os elementos que não podem ser 

mensuráveis, já que a realidade e os sujeitos são elementos indissociáveis. Assim, 

segundo Duarte (2019), quando se trata do sujeito, levam-se em consideração seus 

traços subjetivos e suas particularidades.  

De acordo com Figueiredo (2004, p. 107-108), o método quanti-qualitativo 

“associa a análise estatística à investigação dos significados das relações humanas, 

privilegiando a melhor compreensão do tema a ser estudado, facilitando desta forma, 

a interpretação dos dados obtidos”.  

A técnica de pesquisa utilizada foi questionário elaborado e estruturado tendo 

como base a temática abordada na pesquisa. Para Markoni e Lakatos (2009),  

“o questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série 

ordenada de perguntas, que devem ser respondido por escrito e sem a presença do 

entrevistador”. 

Ainda como técnica, também foi utilizada a pesquisa bibliográfica, na qual Gil 

(1999, p. 65) esclarece é “desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos”. Esse tipo de pesquisa é importante e 

fundamental para a elaboração de um estudo científico, visto que há uma revisão de 

trabalhos acadêmicos já elaborados por estudiosos da área. Isso contribui para que o 

pesquisador tenha um conhecimento mais sistematizado sobre o que está se 

pesquisando.  

Conforme Marconi e Lakatos (2009), que a pesquisa bibliográfica visa propiciar 

ao pesquisador o reforço paralelo na análise de suas pesquisas ou manipulação de 

suas informações. Vale destacar ainda que, por meio da pesquisa bibliográfica, é 

possível analisar uma temática a partir de um novo enfoque, que pode até mesmo ser 

inovador. 

Nesse sentido, além dos artigos científicos, foram consultados também os 

documentos oficiais que dispõem acerca da educação no Brasil, como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (BRASIL, 1996). Esses documentos dialogam sobre os conceitos abordados 

neste estudo, como a importância das novas tecnologias da informação e 
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comunicação para e da vivência dos alunos com esses dispositivos digitais de forma 

pedagógica. 

O estudo descrito, foi realizado em uma escola da rede pública – Escola 

Estadual Joaquim Nabuco – situada do município de Taipu, no Rio Grande do Norte. 

Ao todo, participaram da pesquisa 6 professores do ensino fundamental da escola. A 

aplicação dos questionários foi realizada nos meses de dezembro de 2019 e janeiro 

de 2020, na referida instituição escolar. 

No geral, não ocorreram limitações que tenham dificultado a realização deste 

estudo, visto que os dispositivos baseados na internet fazem parte do cotidiano 

desses professores que também vêm refletindo sobre essa questão. Talvez a maior 

dificuldade tenha sido a definição da aplicação dos questionários em um momento de 

final de ano e férias escolares. No entando, tivemos o apoio da direção da escola e 

dos professores, sendo possível a realização efetiva da pesquisa. 

Isso ocorreu porque, inicialmente, esta pesquisa de conclusão de curso seria 

voltada para o uso das tecnologias no campo da segurança pública. Dessa forma, foi 

necessária a alteração de toda parte teórica que norteia este trabalho e a realização 

da aplicação dos questionários ocorreu justamente nesse momento de final de ano.  

 

  

  



25 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Esta pesquisa teve como intuito principal analisar a visão que os professores 

têm acerca das novas tecnologias da informação e comunicação e seu uso como uma 

ferramenta pedagógica. Para isso, foi elaborado um questionário e aplicado a 

docentes da Escola Estadual Joaquim Nabuco, na cidade de Taipu/RN.  

 

Figura 1 - Escola Estadual Joaquim Nabuco, Taipu/RN 

 

Fonte: divulgação. 

 

A Figura 1 mostra a frente da Escola Estadual Joaquim Nabuco, situada à rua 

Antonio Alves da Rocha, 306, Centro, Taipu/RN. A escola foi criada pelo Decreto nº 

86, de 08 de janeiro de 1919, pelo então governador Joaquim Ferreira Chaves e 

funciona no mesmo prédio antigo, no centro da cidade, já tendo completado 100 anos 

de sua inauguração. No último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), realizado em 2017, a escola alcançou uma nota de 3,0.  

No total, a escola possui 27 funcionários, sendo 13 professores, e oferece 

turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, com aulas no período da manhã e da 

tarde. A escola conta com um laboratório de informática, no entanto, o local encontra-

se desativado e funciona como uma sala de aula convencional.  

Durante a pesquisa, foi averiguado que os computadores e demais 

equipamentos encontram-se guardados em estantes, como mostra a foto a seguir. 

Segundo o diretor da escola Rogério Romário Lima dos Santos, o laboratório de 



26 
 

informática foi montado, em 2011, na escola, mas nunca teve funcionalidade. A 

previsão é que, em 2020, o espaço volte a funcionar. 

 

Figura 2 - (A) Laboratório de informática como sala de aula e (B) computadores guardados. 

  

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Além dos computadores sem utilização, a escola possui ainda os seguintes 

equipamentos que podem ser utilizados didaticamente: TV, retroprojetor, projetor 

multimídia (datashow), aparelho de som, câmera fotográfica/filmadora e DVD.  

Com relação ao questionário (Apêndice A), o mesmo foi aplicado a seis 

professores da referida escola da rede pública. O questionário foi estruturado com 

perguntas abertas e fechadas, tendo como objetivo verificar o uso pedagógico da 

internet por professores e sua aplicabilidade ao ensino. 

 

4.1 O USO DAS NOVAS TICs NA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM NABUCO EM 

TAIPU/RN 

  

A aplicação dos questionários com os docentes teve o objetivo de verificar a 

utilização os docentes fazem das novas tecnologias de informação e comunicação 

baseadas na internet no cotidiano escolar e esses sujeitos veem essas ferramentas 

de forma pedagógica em uma escola pública de ensino fundamental.  

Com relação ao primeiro questionamento “você tem computador em casa?”, 

100% dos entrevistados responderam positivamente. O resultado pode ser mais bem 
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verificado no gráfico abaixo.  

 

Gráfico 1 - Você tem computador em casa? 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A segunda questão verificou a frequência com que os docentes utilizam a 

internet para elaborar suas aulas. Verificou-se que 50% afirmam usar a rede 

diariamente e, os outros 50%, utilizam mais de três vezes por semana para planejar 

as aulas.   

 

Gráfico 2 - Você usa a internet para elaborar suas aulas com que frequência? 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Ao analisar os dados dos gráficos 1 e 2, verifica-se que, como os professores 

possuem computador em casa, o fato da escola não oferecer o laboratório de 

informática não se torna um empecilho para a elaboração das aulas. Ao mesmo 

tempo, nota-se o que já vem sendo apontado pela literatura especializada de que o 

computador e os dispositivos móveis de acesso à internet fazem parte da vida social, 

auxiliando nas formas de ensino-aprendizagem. 
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O Gráfico 3 traz uma questão aberta que procurou saber quais as ferramentas 

digitais mais utilizadas pelos professores para elaboração de suas aulas. Além de 

citarem sites diversos, aplicativos para baixar vídeos e outros, 30% responderam que 

a ferramentas de busca Google é sua principal fonte na internet, seguido do Youtube, 

com 20%.  

 

Gráfico 3 - Quais as ferramentas que você mais usa na internet? 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Apenas uma entrevistada afirmou que utiliza o pacote Microsoft Office sem 

considerar que esses softwares funcionam sem necessidade de acesso à internet. 

Porém, no geral, os docentes demonstraram conhecimento de diversas ferramentas 

disponíveis na internet que contribuem para a elaboração das aulas e sua inserção de 

forma didática com os alunos. Lembrando Pais (2005), quando afirma que utilizar as 

tecnologias digitais não deve significar reduzir a importância das fontes didáticas 

tradicionais, como o livro impresso. No entanto, é indiscutível que os recursos 

presentes nas novas TICs redimensionam as condições de acesso às fontes de 

informação, como também ampliam as situações de aprendizagem. 

Como ressaltam Lucena e Fuks (2000), os professores precisam relacionar a 

tecnologia educativa com a teoria da educação, em que a prática usada no ensino 

deve fazer parte de uma proposta político-pedagógica respaldada por conceitos que 

são o lastro dessa proposta.   

Ao serem perguntados sobre a necessidade de utilizar mais a internet de forma 

didática no âmbito escolar, todos os professores do universo pesquisado responderam 

sim a essa questão. Isso mostra a importância que os mesmos percebem em relação 

às novas TICs e seu uso no processo de ensino-aprendizagem.  
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Gráfico 4 - Você acha que a escola deveria utilizar mais a internet de forma didática? 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Ao analisar o Gráfico 4, verifica-se que, para os professores, a internet é 

importante para o processo de ensino-aprendizagem que passa também pela 

perspectiva da valorização da escola por meio da introdução das novas tecnologias 

digitais, conforme salienta Valente (1995). Este autor salienta a necessidade de 

modernizar ou repensar a educação a partir da introdução do computador na escola. 

Sobre as formas de acesso à internet, os docentes poderiam apontar várias 

alternativas para responder a essa questão. Os resultados mostraram que 33% dos 

que responderam afirmaram acessar na escola; já outros 33% acessam na residência; 

seguido de 27% que acessam no trabalho e 7% em lugares com wi-fi grátis.  

 

Gráfico 5 - Em que lugares você costuma acessar a internet? 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A sexta pergunta, conforme o gráfico abaixo, feita de forma objetiva, procurou 

compreender os motivos que os professores afirmam para utilização da internet. As 

respostam também poderiam ser múltiplas e os resultados mostraram que 26% 
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apontaram usar tanto para fazer pesquisa, quanto para baixar arquivos. Em seguida, 

aparecem 22% que usam para trabalhar, enquanto 13% para se informar, 9% por 

causa das redes sociais e 4% disse que acessa para conversar.  

 

Gráfico 6 - Por que você usa a internet? 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 6 mostra que a prioridade dos professores entrevistados quando 

acessam a internet é com relação à realização de pesquisas, baixar arquivos e 

trabalhar. Vale salientar que 9% afirmam acessar por causa das redes sociais, visto 

que essas plataformas funcionam como um espaço de comunicação e entretenimento, 

como afirma Ferreira (2018), que ampliam a rede de relacionamentos numa 

verdadeira “sociabilidade virtual”. Para Santos (2014, p. 47), 

 

O professor que faz uso das tecnologias na sua vida pessoal com 
certeza não consegue deixá-la de lado na sua profissão, pois ela já é 
inerente à sua vida, do seu dia a dia. O uso da tecnologia requer o 
domínio técnico. É a capacitação para saber utilizar, é a destreza que 
se adquire com a prática. 

 

O Gráfico 7 mostra que, com relação à pergunta “Você considera que se pode 

aprender através da internet?”, os docentes foram unânimes em afirmar que isso é 

possível sim. Nesse sentido, essas respostas manifestam o que afirma os PCNs, de 

que as novas TICs permitem a criação de ambientes de aprendizagem, fazendo surgir 

novas formas de pensar e aprender (BRASIL, 1998). Conforme Santos (2014, p. 23),   

isso ocorre porque as tecnologias, por um lado, podem facilitar a aprendizagem e, por 

outro, servem para “aprender de forma lúdica e prazerosa. Isso tudo, sem descolar o 

estudante de uma realidade que ele está acostumado a vivenciar seja em casa ou em 
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qualquer outra parte do dia a dia de todos eles”. 

  

Gráfico 7 - Você considera que se pode aprender através da internet? 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Ao pedir que explicasse sua resposta sobre essa questão, a entrevistada 1 

afirmou que a internet: 

 
Facilita a compreensão de conteúdos e conhecimentos diversos. 
Estreitar relações de forma prática e ágil. Aborda diversos 
conhecimentos com uma maior amplitude, contribuições de vários 
pensadores. Ferramentas que facilitam o trabalho escolar, ajudando 
tanto o professor quanto o aluno (Entrevistada 1). 

 

A professora cita a facilidade de compreensão e da diversidade de conteúdos 

disponibilizados pela rede digital. A entrevistada 2 disse que “A internet é uma fonte 

inesgotável de conhecimentos, claro que temos que saber usar as fontes certas”. 

Dessa forma, a professora ressalta a preocupação também levantada por Silva 

(2018), quando afirma sobre a necessidade de uma assimilação crítica das 

informações disponíveis na rede, sendo a escola o local que pode proporcionar aos 

alunos essa capacidade. 

A entrevistada 4 afirmou que “a internet é uma janela digital para um mundo 

globalizado, que detém diversas informações”, por isso sua importância no ambiente 

de aprendizagem. Já os entrevistados 5 e 6 citaram como exemplos desse ensino via 

ferramentas da internet, a utilização de vídeos e site educativos, tutoriais, além de 

textos informativos, atualizações, no ato de pesquisas e aprofundamento de 

conteúdos didáticos. Sobre o sistema de ensino baseado na inserção das tecnologias, 

Pocinho e Gaspar (2012, p. 145) esclarecem que “tenderá a estimular a criatividade e 

a dinâmica da aprendizagem na sala de aula, tendo resultados que se esperam cada 
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vez melhores, tornando-os mais estimulantes e interativos”. 

Com relação às formas que os professores utilizam a internet como ferramenta 

didática em suas aulas, a pergunta aberta trouxe as seguintes respostas: 

  

Utilizando vídeos e documentários sobre conteúdos trabalhados em 
sala. Jogos virtuais sobre conteúdos trabalhados em sala. Imagens e 
sites para ampliar a compressão das explicações (entrevistada 1). 
 
Honestamente, uso muito pouco a internet nas minhas aulas pelo fato 
das escolas em que eu trabalho não oferecer meios mais acessíveis 
para isso (entrevistada 2). 
 
Utilizo o play store para baixar app de Realidade Aumentada, como o 
Órgãos 3D e o Google Expedições. Baixo a Apower Mirror para 
transmitir esses aplicativos para o notebook e projetor, onde consigo 
navegar no App com os alunos acompanhando (Entrevistada 3). 
 

 
Os professores demonstraram conhecimento acerca de aplicativos e 

ferramentas disponíveis na internet que facilitam a aprendizagem, inclusive utilizando 

dispositivos que agregam equipamentos como notebook e projetor, visando ampliar o 

ensino. Contudo, percebe-se que a entrevistada 2 aponta para o fato de utilizar pouco 

a internet em suas aulas, visto que as escolas não oferecem o acesso a equipamentos 

e conexão à internet.  

Ao obervar o gráfico a seguir, percebe-se que há uma discrepância entre os 

docentes que utilizam (67%) e os que não usam os recursos digitais em sala de aula 

(33%). Mesmo em menor número, isso confirma alguns fatores que o próprio MEC já 

apontava nos PCNs com relação à implementação da tecnologia educacional, como 

a falta de habilidade no uso das ferramentas por parte dos professores e a 

infraestrutura das escolas, entre outros. 
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Gráfico 8 - Você utiliza recursos tecnológicos em sala de aula? 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A pesquisa também procurou saber quais os recursos tecnológicos são 

utilizados em sala de aula, os mais citados foram o projetor, smartphone, computador, 

internet e vídeos, além disso, alguns docentes também afirmaram utilizar ferramentas 

como o Play Store, Google imagens, órgãos 3d, histologia vitais, Google expedições, 

e-mail e grupos online. 

Sobre a pergunta “Na sua opinião, o uso de recursos tecnológicos no processo 

de ensino-aprendizagem é positivo ou negativo?”, os professores foram unânimes em 

afirmar que sim. E, ao serem perguntados qual a contribuição que o uso de recursos 

tecnológicos trazem para aprendizagem, a Entrevistada 1 respondeu que  

“O aluno tem a possibilidade de se relacionar, trocando informações e experiências. 

Professores podem realizar trabalhos em grupo, debates tornando a aprendizagem 

mais significativa”. 

Já a entrevistada 2 ressaltou o papel da internet como uma fonte inesgotável 

de conhecimentos, “e usada de forma correta seria muito proveitoso seu uso em 

benefício da aprendizagem”. O entrevistado 5 observou a possiblidade de contato 

direto com o objeto de conhecimento, e o entrevistado 6 falou que, além do caráter 

tecnológico, “as aulas ficam mais dinâmicas e prazerosas, principalmente quando o 

conteúdo traz motivações para os alunos”. Essa fala vai ao encontro do pensamento 

de Pais (2005), quando diz que a utilização das novas TICs no âmbito escolar 

conseguem potencializar o processo de ensino-aprendizagem. A entrevistada 4 

salienta a necessidade do planejamento escolar: “desde que as aulas sejam 

planejadas previamente, os recursos tecnológicos contribuem bastante para o 

processo de ensino-aprendizagem”. 

67%

33%

Sim

Não
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O Gráfico 9 demonstra que 83% dos entrevistados acredita que o uso de 

recursos digitais favorece uma maior atenção do aluno para a disciplina ministrada, 

enquanto 17% observam que isso influencia pouco essa questão.  

 

Gráfico 9 - Quando faz uso de recursos tecnológicos, observa uma maior atenção do aluno para a 
matéria ministrada? 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Mesmo com alguns professores acreditando na pouca influência da tecnologia 

no processo de aprendizagem, a maioria entende que isso é importante para a atenção 

dos discentes. Vale ressaltar que Valente (2008) defende que a tecnologia digital pode 

enriquecer os ambientes de aprendizagem nos quais os estudantes, interagem com 

esses objetos e têm a possibilidade de construir seu próprio conhecimento.   

Quando perguntados se a escola em que atuam investe nas novas TICs de 

forma didática, os professores ficaram divididos, em que 50% respondeu que sim, e o 

restante afirmou que não investe, como mostra o Gráfico 10 abaixo.  

  

Gráfico 10 - A escola onde você trabalha investe nesse tipo de recursos tecnológicos? 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

83%

17%

Sim

Não

Pouco

50%50% Sim

Não
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Aos que responderam positivamente, foi questionado em que tipos de recursos 

a escola investe. O entrevistado 5 disse que a escola oferece computador, internet e 

projetor para serem utilizados de forma didática, mostrando conhecimento sobre os 

equipamentos oferecidos pela escola. Todavia, não cita o fato de o laboratório de 

informática não estar funcionando de forma adequada.  

A entrevistada 1 citou que realiza “aulas com projetor de imagens, músicas, 

vídeos”, além de informar que a escola possui “grupos de comunicação com as 

famílias e alunos, página da escola”. Já a entrevistada 3 indicou como recursos 

tecnológicos “projetor multimídia, notebook, caixas de som, tv, microfone e livros”. 

Nessa fala, é interessante notar que a professora cita os livros como uma das 

tecnologias disponíveis, concordando com a visão de Lucena e Fuks (2000, p. 20), 

quando afirmam que ferramentas como o quadro e o giz também são tecnologias, que 

devem ser aplicadas de forma didática cada uma de acordo com suas características.  

O Gráfico 11, abaixo, revela que, ao responder à pergunta “Já participou de 

cursos e/ou oficinas que auxiliam e orientam quanto à utilização dos recursos 

computacionais na escola?”, a maioria, com 67%, respondeu negativamente, 

enquanto 33% afirmaram que sim.     

 

Gráfico 11 - Já participou de cursos e/ou oficinas que auxiliam e orientam quanto à utilização dos 
recursos computacionais na escola? 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

  Com esse resultado, verifica-se que o Estado ainda precisa investir mais na 

formação e capacitação dos docentes. Para Silva (2018, p. 69), a formação dos 

professores é um dos mecanismos que vai permitir uma mudança para uma  

nova realidade das escolas, “em que o professor deve utilizar o computador para 

33%

67%
Sim

Não
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mediar a construção do conhecimento do aluno, garantindo a construção de novas 

formas de ensino”.  

Cruz e Silva (2018) alertam que a inserção das novas TICs nas escolas de 

forma pedagógicas ainda não alcançou um valor significativo, visto que ainda há uma 

defasagem na formação dos professores que ensinam como utilizar a máquina. 

Ribeiro e Silva (2017) salientam que são necessários profissionais capacitados e com 

domínio sobre o assunto para que o conhecimento seja repassado, pois só assim 

serão capazes de criar experiências inovadoras para seus alunos. Conforme Silva 

(2008, p. 11),  

 

O processo de repensar a educação e preparar o professor para atuar 
em uma escola transformada está acontecendo de maneira tímida, 
tanto no ensino público quanto no particular, pois o investimento na 
formação tecnológica do professor ainda não é uma realidade.  

 

Por fim, os professores foram questionados sobre se já utilizaram o laboratório 

de informática da escola em suas aulas e se acham importante a existência desse 

espaço na escola. 

 

Gráfico 12 - Você já utilizou o laboratório de informática da escola? 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Conforme o Gráfico 12, a maioria (60%) afirmou que nunca utilizou o laboratório 

de informática, mas 40% ainda disse que já haviam utilizado, contrariando a 

informação da direção da escola de que o espaço nunca teve funcionalidade. O 

entrevistado 6 chega a afirmar que utilizou “diversas vezes”, enquanto a entrevistada 

40%

60%

Sim

Não
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1 disse que “Na verdade, quando funcionava eu usava”, mostrando conhecimento 

sobre a desativação do local. 

Com relação à importância que um laboratório de informática tem para a área 

educacional: “é um ambiente muito importante quando está em funcionamento, os 

alunos gostam muito, se mostram mais interessados, ajudando em uma melhor 

aprendizagem” (entrevistada 1). A fala da professora denota a percepção que ela tem 

sobre a importância que os alunos dão a esse espaço e que isso auxilia a 

aprendizagem, além disso, ao afirmar que os alunos “se mostram mais interessados”, 

confirma os dados desta pesquisa, quando 83% dos entrevistados declararam que os 

estudantes prestam mais atenção na disciplina ministrada ao usar as tecnologias 

digitais (Gráfico 9).  

Para o entrevistado 6, “Evidentemente é de grande importância as atividades 

realizadas no laboratório de informática porque, além de facilitar as atividades 

desenvolvidas, deixam as aulas mais dinâmicas e interessantes”. O professor ressalta 

a questão da dinamicidade dos recursos digitais, tornando as aulas mais cativantes e 

proveitosas. Segundo Santos (2014, p. 40), a tecnologia contribui para a execução 

das atividades em sala de aula que podem ser melhoradas e ampliadas para 

dinamizar os conteúdos, visto que “as atividades propostas enriquecidas para que a 

obtenção dos resultados, a aprendizagem seja realmente significativa fazendo a 

diferença na construção de conhecimentos dos discentes”. 

A entrevistada 2 relata que não utilizou o laboratório de informática, mas afirma: 

“Na verdade, eu não tive oportunidade porque foram dias tão corridos os meus na 

escola que não tive como preparar nenhuma aula”. Nesse contexto, percebe-se que 

também há um desconhecimento da professora com relação ao fato de o laboratório 

estar sem funcionar na escola. Ao mencionar a falta de tempo para planejar uma aula 

para ser executada por meio do computador, a fala da professora ressalta a 

necessidade de planejamento no uso dos recursos digitais, visto que, como explica 

Almeida (2000, p. 3):  

 

O professor atua como desafiador, mediador, consultor, facilitador, 
promotor da aprendizagem que se desenvolve na interação do aluno 
com o conhecimento em construção, com o contexto e com as TIC. 
Como formadores precisamos estar sempre abertos para o novo, para 
o questionamento, a pergunta e o inesperado. 
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Santos (2014) destaca que o planejamento faz parte do cotidiano da instituição 

escolar e é fundamental que seja feito quando da utilização das TICs.  

Segundo o entrevistado 5, o laboratório deve existir, pois “a necessidade 

escolar de aprendizagem perpassa pelo informativo, principalmente pelos meios de 

busca da internet”. Além da questão das ferramentas de pesquisa disponíveis na 

internet e citadas na fala do professor, Almeida (2000, p. 3) também ressalta que: 

 

Com a presença das TIC, ensinar significa criar ambientes de 
aprendizagem interativos que entrelaçam atividades colaborativas e 
individuais numa perspectiva que propicie a elaboração de 
representações sobre o objeto de conhecimento, a articulação entre 
pensamentos, a realização de ações e reflexões que questionam 
constantemente as ações, submetendo-as a uma avaliação contínua. 
Trata-se de um ensino voltado para a construção de significados que 
permitam a compreensão e a transformação da realidade.  

   

Para a entrevistada 3, o laboratório de informática da escola está sem 

funcionar, pelo fato de os computadores precisarem de manutenção. Mas informa: 

“utilizei recursos que fazem parte de um laboratório de ciências. Acho importante esse 

momento de o aluno vivenciar a prática. Vejo um maior interesse quando eles tocam 

e conhecem as peças anatômicas”. Essa fala confirma o que Almeida (2000) diz sobre 

a dinâmica de um ensino voltado para a construção de significados que permitam a 

compreensão e a transformação da realidade. 

A entrevistada 4 também disse que nunca utilizou o laboratório de informática, 

mas considera importante a existência do mesmo, tendo em vista “ser mais um 

recurso didático à disposição do professor, claro quando esse recurso existe e o 

mesmo é disponibilizado, o que foge à regra na maioria das escolas públicas 

brasileiras”. Essa última fala traz a questão da infraestrutura da rede de ensino público 

no país.  

Sobre esse assunto, Almeida (2000, p. 43) explica que “infelizmente a falta de 

infraestrutura ainda é algo que impossibilita o acesso as TIC de forma que venha 

contribuir com o aprendizado de uma maneira ampla, íntegra, satisfatória”. Valente 

(2008) diz que a escola e o sistema educacional como um todo não vem recebendo a 

atenção que merecem, tanto em recursos materiais como financeiros. Cruz e Silva 

(2018, p. 125) ressaltam o fato de que “existe uma precariedade da infraestrutura das 

escolas públicas brasileiras, que se refletem em várias áreas, como o defasado acervo 

das bibliotecas ou o grande número de alunos por turma”. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Este trabalho, realizado por meio de questionários e referencial teórico, buscou 

refletir sobre como a internet vem auxiliando a prática pedagógica como uma 

ferramenta aplicada ao processo de ensino-aprendizagem no Ensino Fundamental da 

Escola Estadual Joaquim Nabuco, em Taipu/RN.  Para isso, foi feita uma abordagem 

sobre as novas Tecnologias de Informação e Comunicação e sua utilidade como 

ferramentas didático-pedagógicas na sala de aula e sua importância para a área 

educacional.  

A literatura especializada mostrou que o uso da internet na escola permite uma 

ampliação da educação como uma tarefa que extrapola o contexto escolar e que é 

possível associar formas de aprendizado extraclasse que podem complementar o 

ensino tradicional. Para os professores entrevistados, a internet contribui para o 

desenvolvimento de atividades e planejamento das atividades, que a utilizam com 

frequência na elaboração de aulas, assim como há a percepção por parte deles de 

que a escola deveria utilizar mais a internet em suas ações didáticas.  

Com esta pesquisa, constatou-se que os docentes têm conhecimento da 

importância das novas TICs como recurso pedagógico e que acreditam que se é 

possível o aprendizado por intermédio da internet. No entanto, observa-se que o uso 

dos recursos digitais na escola ainda é limitado, principalmente, pela questão da 

desativação do laboratório de informática, que seria um local apropriado para as 

atividades didáticas.  Dessa forma, verifica-se que os professores precisam procurar 

por iniciativa própria os meios de ter acesso à internet, além de buscar a formação 

adequada para utilização pedagógica das tecnologias digitais.  

Dessa maneira, salienta-se a necessidade de formação continuada para os 

docentes, visando prepará-los para o trabalho de inserção das novas tecnologias da 

informação e comunicação em sala de aula.  

Foi possível verificar ainda que alguns docentes não utilizam recursos 

tecnológicos em sala de aula, demonstrando também certo receio em falar sobre 

tecnologias e internet. No entanto, um aspecto relevante é que todos responderam 

que o uso de recursos tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem é positivo, 

além disso, a maioria relatou que observa uma maior atenção do aluno para a matéria 

ministrada quando utiliza algum recurso tecnológico. Ao mesmo tempo, a metade dos 
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entrevistados afirmou que a escola em que atuam não investe em tecnologias 

educacionais.  

Portanto, observa-se que os docentes entendem a escola como um espaço que 

deve proporcionar aos alunos capacidades de aprendizagem e que as novas TICs 

podem ser utilizadas pedagogicamente com esse objetivo. Para tanto, percebem que 

ainda falta um maior investimento de recursos em infraestrutura e em formação para 

que eles possam empregar as tecnologias educacionais digitais no processo de 

ensino-aprendizagem. 

Uma das maiores constatações é que é difícil para os professores lidar com a 

aprendizagem que envolvem as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs), visto que sua própria aprendizagem se encontra intimamente comprometida. 

O estudo mostrou ainda que os docentes da Escola Estadual Joaquim Nabuco 

apresentam dificuldades de trabalhar com as TICs, uma vez que não há por parte do 

Estado, investimentos na formação inicial e continuada dos mesmos em novas 

tecnologias, muito menos numa infraestrutura adequada na escola em questão. 

Diante dessas constatações, o estudo propõe que o Estado invista mais na 

capacitação de professores na área das Novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs), visando melhorar a educação, e que é preciso ainda, investir na 

infraestrutura, adequando o espaço da Escola Estadual Joaquim Nabuco no Município 

de Taipu/RN com espaços e equipamentos atualizados de TICs. 

Como explicado anteriormente, o rumo desta pesquisa teve que ser alterado 

para se adequar às normas do curso sobre os trabalhos de conclusão, dessa maneira, 

entende-se que possam ocorrer lacunas que estudos futuros podem ser melhor 

aprofundados. No entanto, espera-se que esta pesquisa contribua para futuros 

pesquisadores que tenham interesse em compreender a inserção das tecnologias e 

sua importância no ambiente educacional.  
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APÊNDICES 

Apêndice A – Questionário aplicado aos professores 

 

 

O USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO - TICs NO 

ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM NABUCO, NO MUNICÍPIO 

DE TAIPU/RN 

  

 

01. Você tem computador em casa? ( ) sim ( ) não  

 

02. Você usa a internet para elaborar suas aulas com que freqüência?  

( ) diariamente ( ) uma vez por semana  ( ) mais de três vezes por semana ( ) somente 

quando preciso ( ) Não tenho acesso à internet.  

 

03. Quais as ferramentas que você mais usa na internet?  

 

04. Você acha que a escola deveria utilizar mais a internet em suas ações didáticas?  

( ) sim ( ) não  

 

05. Em que lugares você costuma acessar a internet?  

( ) na escola  ( ) no trabalho ( ) na lan house ( ) em casa  ( ) onde tem wi-fi grátis  

( ) usando os dados móveis do celular  

 

06. Por que você usa a internet?  

( ) por causa das redes sociais ( ) para fazer pesquisa ( ) para se informar ( ) para baixar 

arquivos ( ) para conversar ( ) para trabalhar  

 

07. Você considera que se pode aprender através da internet? ( ) sim ( ) não Explique:  

 

08. Cite formas como você utiliza internet como ferramenta de aprendizagem em suas aulas. 

 
9 Você utiliza recursos tecnológicos em sala de aula? (   ) Sim ( ) Não. Se sim, quais tipos de 

recursos?.  

 
10 Na sua opinião, o uso de recursos tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem é:  

(   ) Positivo ( ) Negativo. Em caso positivo, qual a contribuição que o uso de recursos 

tecnológicos traz para aprendizagem? 

 
11 Quando faz uso de recursos tecnológicos, observa uma maior atenção do aluno para a 

matéria ministrada? (   ) Sim (  ) Não (   ) Um pouco 

 
12 A escola onde você trabalha investe nesse tipo de recursos tecnológicos?  

(   ) Sim ( ) Não Se sim, quais tipos de recursos? 

  
13 Já participou de cursos e/ou oficinas que auxiliam e orientam quanto à utilização dos 

recursos computacionais na escola? (   ) Sim ( ) Não. Qual (is)? 

  
 




