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RESUMO: Este trabalho apresenta uma discussão sobre a interdisciplinaridade na inserção da
informática na educação. O objetivo é verificar como se dá a interdisciplinaridade em
ambiente virtual. Essa discussão adotará duas abordagens: a teórica e a pratica. Entendendo
ambas como um processo indissociável e complementar. Está dividida em duas partes: a
primeira comporta a parte teórica dessa discussão; a segunda apresenta uma discussão sobre
a prática da interdisciplinaridade em aulas ministradas em um laboratório de informática de
uma escola pública de Sergipe. Pretende-se com ele contribuir com as discussões
contemporâneas sobre a inserção da informática na educação e sobre a interdisciplinaridade
propiciada nesse processo.
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ABSTRACT: This paper presents a discussion of interdisciplinarity in introducing information
technology in education. The aim is to check how is interdisciplinarity in a virtual environment.
This discussion will adopt two approaches: the theoretical and the practical. Understanding
both as an inseparable and complementary process. Is divided into two parts: the first
involves the theoretical part of this discussion; the second presents a discussion on the
practice of interdisciplinarity in classes taught in a computer lab at a public school of Sergipe.
It is intended to contribute to contemporary discussions on the integration of information
technology in education and on interdisciplinarity afforded this process.
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INTRODUÇÃO

Como e por que fazer a inserção da informática na educação?
Como trabalhar com a interdisciplinaridade nesse processo?
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Para Fazenda (2008), pensar a interdisciplinaridade apenas como junção de disciplinas,
limitaria a pensar o currículo apenas como formatação de sua grade. No entanto, se
definirmos a interdisciplinaridade como uma atitude de ousar na busca frente ao
conhecimento, é importante pensar nos aspectos que envolvam a cultura do lugar onde
acontece a formação dos professores.

Nessa perspectiva, a autora defende a ideia de que o debate sobre a interdisciplinaridade,
como uma atitude de ousadia na busca do conhecimento, deve-se iniciar na universidade e
ampliar-se às preocupações das diversas esferas da sociedade (FAZENDA, 2008, p.20). Ou
seja, é preciso que haja uma união entre a teoria, àquelas apreendidas na universidade, e a
prática, a aplicação dessa teoria nos contextos sociais em que as propostas teóricas se
inserem. Buscando, com essa união entre teoria e prática, senão sanar as necessidades e
mazelas no sistema de ensino, ao menos amenizar e criar novas possibilidades para
mudanças.

Seguindo essa linha de raciocínio, em que ao se pensar a interdisciplinaridade na inserção da
informática na educação, esse trabalho está dividido em duas partes: a primeira comporta a
parte teórica dessa discussão, sobre a inserção da informática na educação e sobre a
interdisciplinaridade como uma metodologia nesse processo; a segunda apresenta uma
discussão sobre a prática da interdisciplinaridade em aulas ministradas em um laboratório de
informática de uma escola pública de Sergipe.

Procura-se com este trabalho contribuir com as discussões contemporâneas sobre a inserção
da informática na educação e sobre a interdisciplinaridade propiciada nesse processo.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Informática na educação

Informática na educação consiste na inclusão da informática no processo de aprendizagem
dos conteúdos curriculares da educação, conforme analisa José Armando Valente. Ou seja,
pode-se dizer de forma simplificada, mas esclarecedora, que esse termo se refere à inserção
do computador no processo de ensino- –aprendizagem de conteúdos curriculares de todos os
níveis e modalidades da educação (VALENTE, 1999, p.1).

Assim sendo, o computador pode ser utilizado tanto para transmitir a informação ao aluno,
como também dando condições para que ele construa seu próprio conhecimento, e o uso
desse equipamento possibilita novas técnicas de ensino, pois, diferente de uma aula
tradicional, onde se abordaria apenas um único conceito sobre determinado tema, a
tecnologia proporciona aos professores e alunos variados conteúdos, teorias, imagens, vídeos
e etc., facilitando a contextualização do assunto e também a interdisciplinaridade.

O prof. Claudiano Soares de Santana enfatiza que, contextualizando o tema tratado, o
discente assimilará melhor o conteúdo, propiciando um aprendizado mais amplo (SANTANA ,
2010). Através do uso da internet o computador transmite informações ao aluno, para que
este crie, a partir delas, seu próprio conhecimento. De acordo com Débora Marques citada por
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José Demísio, coordenador de graduação da Faculdade IBTA:

“O papel da escola deixa de ser apenas o de provedora de conhecimento.
O próprio aluno traz informações para dentro da sala de aula. O
educador deve incentivar o estudante a buscar informações, mas deve
ser acima de tudo um orientador do conteúdo e das fontes de referência”
DEMÍSIO (2007, p.19)

Por isso é importante a frisar que inserir essa tecnologia em uma escola, e utilizar a
informática no ensino, não significa apenas implantar computadores em uma sala e deixar que
os alunos o utilizem sem uma devida orientação educacional, pois nesse processo a orientação
do professor é crucial para guiar o aluno na busca do conhecimento.

Assim sendo, para que a escola o inclua como um recurso didático é necessário que os
professores estejam devidamente capacitados para utilizar de forma eficaz a nova tecnologia.
Nesse sentido, Pais, enfatiza que a disponibilidade física dos recursos tecnológicos, no meio
escolar, por si mesma, não traz nenhuma garantia de ocorrer transformações significativas na
Educação. Todo entendimento nesse sentido deve ser corrigido para não reduzir a importância
do trabalho docente (PAIS, 2008, pág. 10).

É importante observar se, de fato, o uso do computador está criando possibilidades para que
haja aprendizagem, pois se acredita que o processo de aprendizagem está interligado à
formação de conceitos, envolvendo articulações, rupturas e a superação de obstáculos para a
elaboração do conhecimento, tanto em um plano individual ou social. Assim sendo, uma
experiência cognitiva sempre incorpora um elemento novo em relação aos conhecimentos
anteriores. Por esse motivo, a criatividade e as outras habilidades envolvidas formam uma via
de acesso para uma aprendizagem significativa, compatível com a era da informática. Essa via
não é um espaço exclusivo das ciências e envolve todas as áreas (PAIS, 2008, pág. 27),
proporcionando o que chamamos de interdisciplinaridade, assunto que será abordado mais
adiante nessa discussão.

A interdisciplinaridade

O conceito de interdisciplinaridade compreendido neste trabalho fundamenta-se no conceito
sintetizado por Lenoir (1998), basendo-se em Germain (1991) e Petrie (1992), acreditando
que tal conceito tem seu sentido em um contexto disciplinar, pois a interdisciplinaridade
pressupõe, no mínimo, a existência de duas disciplinas e, também, a presença de uma ação
recíproca. Acreditando, ainda conforme a autora, que a perspectiva disciplinar não é contrária
à perspectiva disciplinar, e ambas se complementam. Por esse motivo, percebe-se que há
uma ligação entre a interdisciplinaridade e a didática (LENOIR, 1998, p.46).

A autora faz uma diferenciação entre disciplina científica e disciplina escolar. A
interdisciplinaridade escolar trata especificamente das "matérias escolares", e não de
disciplinas científicas. E as matérias escolares são organizadas segundo um dispositivo que,
sem ser idêntico, é similar ou análogo àquele das disciplinas científicas, mas: suas finalidades,
seus objetos, suas modalidades de aplicação são diferentes e seus referenciais são diferentes.

13/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_interdisciplinaridade_na_insercao_da_informatica_na_educacao.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.3-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



No entanto, o que une esses dois tipos de disciplina, a científica e a escolar, é o fato de que
elas compartilham uma lógica científica (LENOIR, 1998, p. 47). Assim, quando falamos sobre
interdisciplinaridade, estamos relacionando-a à noção de disciplina enquanto disciplina
escolar.

A interdisciplinaridade está relacionada à competência do professor em sala de aula. Ser
interdisciplinar é uma exigência intrínseca e não uma circunstância aleatória. Ou seja, a
prática interdisciplinar do saber é a face subjetiva da coletividade política dos sujeitos. Em
todas as esferas de sua prática, os homens atuam como sujeitos coletivos. Por isso mesmo, o
saber, como expressão da prática simbolizadora dos homens, só será considerado
autenticamente humano e autenticamente saber quando esse se der interdisciplinarmente (
SEVERINO, 1998, p.40).

OBSERVAÇÃO DA PRÁTICA DO USO DA INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

Um desafio na formação docente: da teoria à prática

Durante as aulas da disciplina “Tecnologias da Educação”, ministrada pela profa. Cristiane
Tavares, do curso de graduação em Letras da Faculdade São Luís de França, são abordadas
questões teóricas e práticas sobre o uso da informática na educação. Durante uma dessas
aulas, a professora sugeriu uma atividade, que foi encarada pelos alunos como um desafio.
Tal atividade consistiu em visitar um laboratório de informática de uma das escolas públicas
da rede estadual de ensino para compreender como ocorre a aprendizagem em um ambiente
virtual.

Diante do desafio, os formandos deslocou-se até um laboratório de informática de uma escola.
E a escola visitada foi o “Colégio Estadual Presidente Costa e Silva”, escola pública localizada
em Aracaju/SE. O objetivo da visita ao laboratório de informática desta escola foi vivenciar
nas práticas educacionais o que é informática na educação e compreender como se processa a
aprendizagem neste ambiente virtual.

Baseando-se em um questionário foi preciso observar algumas questões, tais como: quantos
computadores existem no laboratório de informática da escola visitada?
Estão conectados à internet?
E por que meio?
Quais as disciplinas que utilizam o laboratório de informática?
Quantos alunos por mês utilizam os computadores?
Quais os softwares utilizados?
Existe software educacional específico?
Existe interdisciplinaridade no uso da tecnologia?
Escolha uma aula para assistir neste laboratório. O que você percebeu?
Como era a reação dos alunos?
Como se processava a aprendizagem?
Quais os objetivos da(s) disciplina(s) que utilizam o laboratório?

Com as respostas obtidas e com a experiência vivenciada foi possível levantar questões
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cruciais sobre a utilização da informática no processo de aprendizagem dos conteúdos
curriculares da educação, e assim compreender como o computador pode ser utilizado tanto
para transmitir a informação ao aluno como também cria condições para que ele construa seu
próprio conhecimento, e a importância da interdisciplinaridade nesse processo.

Sobre a escola visitada

A escola visitada foi o “Colégio Estadual Presidente Costa e Silva”, localizado na Avenida
Augusto Franco s/n, no Bairro Getúlio Vargas, com CEP: 49055-080, situado na cidade de
Aracaju / SE, tendo como diretora responsável, na época da visita, Cristina Maria Campos
Giansante. A escola trabalha com ensino fundamental e médio.

Foi observado que no laboratório possuía 28 computadores instalados e disponíveis para os
alunos. Destes e 1(um) está com defeito no CPU, 7 (sete) possuem defeito no mouse, e
somente 20(vinte) estão em perfeito estado. Todos estão conectados à internet.

Praticamente quase todos os professores, de diversas disciplinas, utilizam o laboratório de
informática para pesquisa com seus alunos. Para fazer uso do laboratório o professor
interessado deve fazer um agendamento com antecedência, devido a grande demanda de
solicitações. Ao analisar uma lista de disciplinas que agendam suas aulas no ambiente
informatizado, foi observado que as disciplinas que fazem uso do setor com mais frequência
são: Literatura, Redação, Biologia, Química, Artes e Educação Física. As outras, como: Física,
Sociologia, História, Geografia, Filosofia, Português e Cultura Sergipana, utilizam-no com
menos frequência.

Parece que os únicos professores que não requerem o uso do setor são os da disciplina de
Matemática, mas a professora responsável pelo setor relata que já conversou com os
professores da disciplina, sobre a importância de utilizar o computador como ferramenta de
aprendizagem, e afirma que os docentes já estão elaborando um projeto pedagógico para
incluir a nova tecnologia na grade curricular.

De acordo com o que foi informado pela professora, e ao observar as listagens de presença
assinada pelos alunos da instituição de ensino que utilizam o laboratório, todos os dias são
agendada por turno quatro aulas, tendo em cada aula aproximadamente 30(trinta) alunos no
turno matinal, 25(vinte e cinco) no turno vespertino e 20(vinte) no horário noturno, que
equivalem a 300(trezentos) alunos por dia. Há ainda outros que utilizam o laboratório para
diversas pesquisas, nos horários de intervalos, que são aproximadamente 180(cento e
oitenta) estudantes por dias, incluindo os três turnos. Feita estas observações, são
480(quatrocentos e oitenta) alunos que utilizam o laboratório por dia e estima-se que
aproximadamente 14 400(quatorze mil e quatrocentos) discentes da instituição utilizam o
laboratório por mês.

Alguns computadores ainda têm o Windows, porém, nos mais recentes já estão instalado o
Linux. Ressalta que através de softwares específicos, pode ser estimulado as habilidades
específicas do ser humano, considerando as sete competências intelectuais autônomas
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apresentada por Gardner apud. Tajra 2001, e exemplifica que os softwares de textos “é
possível desenvolver diversas atividades que estimulam as atividades linguísticas, tais como
escrita e a leitura, promovendo diferentes tipos de produção”, outro exemplo é os softwares
de simulação e de programação “que permitem o aprimoramento das habilidades de lógica,
matemática e de resolução de problemas” e ainda cita que “por meio dos softwares, é possível
estimular o desenvolvimento da habilidades pictóricas” pois esses apresentam vários recursos
que facilita a criação de desenho e representações artísticas. (TAJRA 2001, pág. 18-19)

Está sendo implantado o Linux Educacional. Em algumas máquinas já tem o programa, outras
ele ainda será instalado, é um software educativo voltado, principalmente, para escolas.
Apresenta o BrOffice, nele estão instalados o Impress, o Base, Draw, o Calc e o Writer.Vem
com um programa denominado Wine, que permite ao usuário utilizar programas que
funcionam no Sistema Operacional Windows. No painel Edukativo há instalado os pacotes
educativos do MEC e outros softwares educacionais.

As obras do MEC compreendem os hinos, as obras literárias e os vídeos da TV Escola.
Observa-se abaixo, os programas educativos do Linux educacional, quais sejam: Linguagem
Logo; Tabela periódica dos elementos; Planetário Virtual; Treinamento em Geografia;
Aprender Alfabeto; Estudo das Formas Verbais do Espanhol; Revisor de latim; Tutor de
Digitação; Desenho de funções matemáticas; Exercício com frações; Exercícios de
porcentagens; Geometria Interativa (Klg); Editor de Testes e exames; Jogo Simon Diz;
Treinador de vocabulário.

Sobre a interdisciplinaridade na inserção da informática na educação

A informática estimula a interdisciplinaridade. Por esse motivo e tão importante utilizá-la na
construção do conhecimento dos alunos. Ela pode ocorrer, quando inserindo a informática na
educação e interagindo com outras disciplinas, como foi percebido durante a visita ao
laboratório de informática da escola pública.

Nessa visita, alguns professores de disciplinas diferentes trabalham juntos, com a mesma
turma no laboratório de Informática, a fim de tratar do mesmo tema. Conforme relata uma
professora de língua Portuguesa e Redação, muitas vezes já houve interdisciplinaridade em
suas aulas, e cita como exemplo uma aula de Redação que foi ministrada concomitantemente
com uma professora de Biologia, sobre os Alimentos Transgênicos, no laboratório de
informática. Durante essa aula, conta a professora, que os alunos pesquisaram sobre o
assunto na internet e em seguida fizeram uma dissertação sobre o tema.

A professora relata ainda que foram três disciplinas que se trabalharam o mesmo assunto
(alimentos transgênicos): Informática, pois os alunos aprendem a utilizar o computador;
Biologia, pois aprendem pesquisando o assunto na internet; Redação, pois é proposto que a
partir de tudo que pesquisaram eles façam uma dissertação.

Ainda durante a visita ao laboratório, uma das aulas assistidas foi a de Educação Física,
ministrada pelo Professor Sérgio com uma turma do 1°ano do ensino médio, onde ele instruiu
os alunos a pesquisar no site do Google(www.
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google.com
.br
) sobre o tema Calorias . Foi observado que o método que utilizado pelo docente é adotado
por quase todos os professores da instituição, onde ele instrui o aluno na pesquisa, orientando
a visitar vários sites sobre o tema, em seguida fazendo anotações no caderno, e no fim da
aula o professor vista o caderno de todos. Ou seja, o professor passou uma pesquisa, mas
essa foi feita na escola, na sala de informática, evitando que os alunos a fizessem em casa eu
em lan houses, onde provavelmente, como ocorre frequentemente, eles só iriam copiar, colar
e imprim.ir o assunto, talvez, até sem ler o conteúdo.

Daí enfatiza-se a importância em ter um laboratório de informática na escola e principalmente
em haver professores capacitados e treinados para orientar o aluno na utilização dos recursos
informatizados. Pois nesse processo, os professores, que utilizam o laboratório de informática,
majoritariamente, objetivam proporcionar aos alunos a vivência com o mundo tecnológico,
que está se expandindo a cada dia, e ao mesmo tempo trabalhar os assuntos das disciplinas
curriculares. Essa interdisciplinaridade entre a informática e a(s) disciplina(s) conduz o
discente a um conhecimento mais amplo, como cita a professora da instituição Ângela Maria
(professora de Língua portuguesa e Redação), que utilizava o laboratório com o objetivo de
“proporcionar aos alunos acessibilidade às novas tecnologias, buscando através de pesquisa a
ampliação dos conhecimentos”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a inclusão da informática na escola é de fundamental importância para
conduzir o aluno na busca pelo conhecimento, considerando o avanço e a ampliação do
mundo tecnológico nos últimos tempos. Nessa busca, o papel do professor torna-se
indispensável, pois este será um orientador que deverá conduzir o aluno. Para tanto, o
professor deve estar capacitado para utilizar a informática atrelada a objetivos específicos e
de forma a favorecer a interdisciplinaridade.

Na visita ao laboratório de informática da escola pública, foi constatado que o computador
utilizado como ferramenta de ensino – aprendizagem, proporciona um conhecimento
interdisciplinar, contextualizado com a vivência de uma experiência, pois o computador
produz curiosidade nos alunos, que diante da tecnologia, sentem-se motivados a buscar
conhecimento, contribuindo assim para a construção do próprio saber.
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