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RESUMO

Este estudo visa uma breve discussão sobre a importância da informática no ensino público regular, como
ela tem influenciado na aprendizagem dos alunos, e se esta influência pertinente tem dado resultados
significativos e satisfatórios nesse contexto. A pesquisa foi conduzida com base em diversos
levantamentos estruturais de uma pesquisa de campo do ensino através da informática versus o ensino
tradicional, ainda muito presentes na realidade atual também foram utilizados materiais bibliográficos e
fontes digitais e informacionais, utilizadas no andamento da análise. Este trabalho tem como principal
objetivo fornecer subsídios para uma inovação inclusiva e tecnológica na melhoria do ensino tradicional
através das novas perspectivas de ensino que surgem, cada vez mais inovadoras.
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ABSTRACT

This study is a brief discussion of the importance of computer in regular public schools, how it has
impacted on student learning, and whether this influence has given significant results relevant and
satisfactory in this context. The research was conducted based on several structural surveys of a field
survey of teaching through computer versus traditional teaching, still very present in the current situation
were also used bibliographic materials and digital and informational sources, used in the ongoing analysis.
This work has as main objective to provide subsidies to inclusive innovation and technological
improvement of traditional education through new educational perspectives that arise increasingly
innovative.
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INTRODUÇÃO

A cada dia que se passa, a informática vem adquirindo cada vez mais relevância na vida das pessoas, sua
utilização já é vista como instrumento de aprendizagem e sua ação no meio social vêm aumentando de
forma rápida entre as pessoas. Cresce o número de pessoas que possuem em suas residências um
computador. Esta ferramenta está auxiliando pais e filhos mostrando-lhes um novo jeito de aprender a ver
o mundo. Quando se aprende a lidar com o computador novos horizontes se abrem na vida do usuário, e
com ela, novas oportunidades.
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Os procedimentos metodológicos foram baseados na busca por artigos focados em Informática,
Licenciatura e Informática na Educação. Outra fonte de pesquisa foram livros da Biblioteca da Universidade
Federal de Sergipe (UFS).

O objetivo deste estudo é ressaltar a importância do uso da informática e dos Softwares educativos
enquanto ferramentas capazes de contribuir para o desenvolvimento da educação escolarizada como um
todo. Serão abordados aspectos historiográficos, além de conceitos acerca do tema em questão.

As novas tecnologias podem ser consideradas uma alternativa para superar tais dificuldades. No entanto, a
questão que se apresenta é como utilizar os computadores para que a aprendizagem dos conceitos da
disciplina transcorra de forma significativa e contextualizada. Implantar uma nova metodologia de uso dos
recursos tecnológicos, através da tecnologia educacional, um instrumento que favorece o desenvolvimento
da criatividade, da iniciativa e da interpretação do erro, gerando novas oportunidades de interação entre
educadores e educandos: auxiliar os professores no desenvolvimento de estratégias de ensino para a
utilização adequada e disciplinada dos recursos tecnológicos e favorecer a construção do conhecimento do
educando; criando e disseminando uma cultura tecnológica em todo o ambiente escolar.

Baseados nesta visão, o trabalho toma como foco de estudo Colégio Glorita Portugal, localizado no
Conjunto Eduardo Gomes no município de São Cristóvão/SE, que servirá como principal exemplo mediador
de análise, onde também serão sugeridas propostas de melhoria.

Este texto evidencia algumas questões que participam do cenário complexo da realidade sobre a interação
tecnológica no modelo pedagógico. Como resultado, surge a inabilidade de gestar sobre o tema, que
revela incertezas, esbarra em limites e gera buscas de possibilidades na tomada de consciência no sentido
de novas leituras desta realidade.

1. A necessidade de lidarmos com a tecnologia secular

Na conjuntura dos tempos modernos, onde o planeta é palco de mudanças vertiginosas, a distância entre
o futuro e o presente é cada vez menor. Nesse contexto, as mudanças tecnológicas constituem em um dos
fatores responsáveis, pelas constantes transformações culturais que vem ocorrendo.

“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...”. MORAES, 2008

Após um processo de maturação, percebemos que a Internet é mais que isso: passamos a usá-la como
uma rede comunicação. Passamos a participar de projetos e eventos colaborativos mundiais, a participar
de “Listas de Discussão” no qual debatemos e trocamos experiências, e a usá-la com ferramenta de
expressão política e social.

A metodologia utilizada pela maioria dos professores prioriza a aula expositiva, é centrada na fala do
professor, e os conceitos são apresentados como verdades inquestionáveis, com algo pronto e acabado,
sem preocupação de torná-los significativos.

Com o passar do tempo, algumas escolas, percebendo o potencial dessa ferramenta, introduziram a
informática educativa, que, além de promover o contato com o computador, tinha como objetivo a
utilização dessa ferramenta como instrumento de apoio às matérias e aos conteúdos lecionados.

O uso da Internet nas escolas está delimitado, em sua maioria na pesquisa de informação. As pessoas

Pág.2/5



esquecem que o grande potencial da Internet é a comunicação. Entretanto, dentro de nossa visão de
processo, isso é admissível. Em um primeiro momento, usamos a Internet como ferramenta e sua
característica mais marcante que é o acesso à informação, entretanto esse assunto é polêmico.

No começo, quando as escolas começaram a introduzir a Informática no ensino, percebeu-se, pela pouca
experiência com essa tecnologia, um processo um pouco caótico, muitas escolas introduziram em seu
currículo o ensino da Informática com o pretexto da modernidade. Mas o que fazer nessa aula E quem
poderia lecionar nessas aulas A princípio, contrataram técnicos que tinham como missão ensinar
Informática. No entanto, eram aulas descontextualizadas, com quase nenhum vínculo com as disciplinas,
cujos objetivos principais eram o contato com a nova tecnologia e oferecer a formação tecnológica
necessária para o futuro profissional na sociedade.

Entretanto esse apoio continuava vinculado a uma disciplina de Informática, que tinha a função de
oferecer os recursos necessários para que os alunos apresentassem o conteúdo de outras disciplinas.

Diante dessa nova situação, 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, com também construí-la. Para que isso ocorra, o professor tem que ir para o laboratório de
informática dar sua aula e não deixar uma terceira pessoa fazer isso por ele.

O principal objetivo, defendido hoje, ao adaptar a Informática no currículo escolar, está na utilização do
computador como instrumento de apoio às matérias e aos conteúdos lecionados, além da função de
preparar os alunos para uma sociedade informatizada (SILVA, 2008).

Os principais objetivos da introdução da informática na grade escolar é abordar as principais vantagens da
informática como disciplina na educação básica; identificar as ferramentas tecnológicas que contribuem no
processo de aprendizagem na disciplina de informática e também nas diferentes disciplinas existentes;
fazer uma abordagem a respeito dos profissionais qualificados a lecionar a disciplina de informática e
também dos cursos de graduação existentes para estes profissionais

A informática na escola consiste principalmente na representação visual. As imagens, as cores, os
movimentos e suas animações dão vida ao ensino por intermédio tecnológico e se diferenciam ao ensino
tradicional, estático e monótono dos livros e quadros que vivenciamos por décadas.

Usando softwares na educação temos resposta de maneira eficaz e rápida. Ao criarmos textos digitais
temos um maior dinamismo, os textos têm movimentos, podemos mudar transformar e editar a qualquer
momento e com a maior facilidade. Textos escritos são estáticos, geralmente lineares, de difícil e
trabalhosa edição.

Sendo assim, o uso do computador se tornou essencial numa perspectiva global. Nesse sentido, a
tecnologia da informação tornou-se ferramenta no processo ensino/aprendizagem com a finalidade de
inserir os educandos nesta realidade.

2. Medidas cabíveis aliadas à evolução do Processo Tecnológico Educacional

Como notamos, a Informática Educacional deve fazer parte do projeto político pedagógico das escolas em
geral, com base nisso, indicamos esse método no Colégio Glorita Portugal, como uma proposta de projeto,
que define todas as pretensões da escola em sua postura educacional.

Um exemplo de transformação educacional é a proposta de incentivo do projeto Escola Modelo:

Ensino e pesquisa que deve ser construído, no município de São Cristóvão. O objetivo deste projeto é
desenvolver atividades de ensino e pesquisa na construção de um modelo de escola de ensino básico
voltada para acompanhar o desenvolvimento social, científico e tecnológico, cuja finalidade, é de inserir
alunos e professores de ensino básico na pesquisa básica e avançada com uso de metodologia adequada.
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A filosofia deste projeto baseia-se na percepção que educação brasileira, especificamente no estado de
Sergipe, não somente no Colégio Glorita Portugal, como também em toda a rede pública de ensino, que é
atravessada por uma fase de dificuldades. No modelo atual, com todas as suas intempéries, torna-se difícil
poder acompanhar as transformações do mundo do século XXI. Neste ponto, vale utilizar-se de recursos
disponíveis nos Laboratórios Tecnológicos Escolares (LTE’s), mudar costumes e hábitos pertencentes a um
ensino do passado, na tentativa de transpor esta realidade.

Neste cenário, sem a transversalidade de conhecimentos sistêmicos, não é possível participar da dinâmica
possibilitada pelos LTE’s, as quais conduzem a possibilidades de interação da escola como um todo. Neste
sentido a educação não é vista como mais uma prática metodológica, dentre as diversas variações
pedagógicas existentes, mas também é entendida como um processo educacional de início, meio e fim,
com a visão de educar para a realidade atual, de modo responsável, por pessoas qualificadas, praticando
ações inovadoras e, por fim, entregar um cidadão preparado para melhorar a sua sociedade.

Como vimos acima, para introduzir a Informática na escola, não basta ter um laboratório equipado. A
experiência mostra que sem a figura do coordenador de Informática o processo “emperra”. Mas quem é
esta pessoa E por que ela é tão importante

Peça principal do processo, ele não deve ter apenas uma formação técnica. Muitas escolas contratam
técnicos pelo seu baixo custo. Esse profissional deve ter uma formação pedagógica, uma experiência de
sala de aula. Não necessita ser um pedagogo, mas que tenha um envolvimento com o processo
pedagógico. Deve ser capaz de fazer uma ponte entre o potencial da ferramenta (software educativos)
com os conceitos a serem desenvolvidos.

O profissional licenciado em informática é um educador capacitado para o ensino de informática no Ensino
Fundamental, assim como no Ensino Médio e profissionalizante, que é de exímia importância para o
andamento fluente do contexto apresentado, que tem o papel de exercer uma visão abrangente dos
conteúdos disciplinares e estar atento aos projetos pedagógicos das diversas áreas, verificando sua
contribuição, conhecendo o projeto pedagógico da escola; tendo uma experiência de sala de aula e
conhecimento de várias abordagens de aprendizagem; adquirindo uma visão geral do processo e estar
receptível para as devidas interferências nele; perceber as dificuldades e o potencial do professores, para
poder instigá-los e ajudá-los; mostrar para o professor que o Laboratório de Informática deve ser
extensão de sua sala de aula e esta deve ser dada por ele senão por uma terceira pessoa; pesquisar e
analisar os softwares educativos; ter uma visão técnica, conhecer os equipamentos e se manter informado
sobre as novas atualizações; estar constantemente receptível a situações sociais que possam ocorrer.

Contudo, sabe-se que o uso das LTE’s na educação, por si só, não garante sua efetividade no
ensino/aprendizagem, ou seja, no desenvolvimento de competências e habilidades. Assim, é necessário
inserir estratégias adequadas, mas que estejam amplamente integradas aos recursos tecnológicos
disponibilizados e que atendam às exigências de um determinado processo educacional requerido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos, agora, tirar algumas conclusões importantes sobre a introdução da Informática no Colégio
Glorita Portugal que ocorre:

Dentro de um processo, com alguns momentos definidos;

Quando existe a figura do coordenador de informática que articula e gerencia o processo, de modo a
buscar os recursos necessários e mobilizar os professores;

Quando essa introdução está engajada num projeto pedagógico, com o apoio da direção que oferece os
recursos necessários.

Dessa forma, a Informática introduzida nas escolas proporciona aos educadores e educandos uma
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oportunidade de melhorar e ampliar a construção do conhecimento necessário para o mundo tecnológico
de hoje em dia. Conclui-se que a Informática como disciplina regular nas escolas de Educação Básica
faz-se necessária diante de toda esta realidade.

Frente às constantes tentativas de inovar o processo ensino-aprendizagem, ficam evidentes as
contribuições que a utilização de artefatos, sejam eles a televisão, a calculadora, os jogos, o computador,
o livro ou qualquer outro, proporcionam ao educando.

Tais recursos pedagógicos são capazes de oportunizar aos aprendizes a chance de estar construindo seu
próprio conhecimento, através da interação com o objeto, o que os estimula a pensar, a alcançar níveis
mais elevados de abstração, a refletir, a criar estratégias, manipular conceitos, acarretando conseqüências
benéficas no que tange a adaptação às constantes mudanças sociais, assim como ao pleno exercício da
cidadania e do trabalho.

A implantação de computadores e de softwares educativos no ensino torna tal processo dinâmico,
atraente, versátil. Trata-se de um meio capaz de produzir e difundir o conhecimento, tanto ao professor,
quanto ao aluno. Para a utilização desses recursos aconteça com sucesso, faz-se necessário a existência
de um planejamento-prévio, amplo, elaborado, que objetive o estabelecimento da interface aluno
máquina, e a construção de um ambiente desafiador.
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