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A educação não se reduz à técnica, mas não se faz educação sem ela. Utilizar computadores 

na educação, em lugar de reduzir, pode expandir a capacidade crítica e criativa de nossos 

meninos e meninas. Dependendo de quem o usa, a favor de que e de quem e para quê. 

  Paulo Freire 

 

RESUMO 

 

   Este trabalho apresenta  uma pesquisa bilbliográfica sobre a utilização do 

computador como recurso de aprendizagem escolar, com ênfase para o Ensino Fundamental. 

Baseou-se também na observação da realidade do Colégio Estadual São Borja - CESB, como 

demonstrativo do que decorre da política atual em relação às salas de informática nas escolas 

estaduais do RS. Pretende-se discutir alguns pontos que possam gerar uma reflexão sobre a 

introdução  do computador na escola e a realidade atual, como a receptividade desta 

tecnologia por professores e alunos, a informática  no currículo, a função do professor frente 

ao computador como recurso didático e a elaboração de projetos pedagógicos na escola com 

essa finalidade.   
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RESUMEN 

 

 Este trabajo es compuesto por una pesquisa bibliográfica a respecto de usos de 

computadores como recurso de aprendizaje escolar com énfasis para enseñanza primaria. 

Está fundamentado em observación de la realidad del Colegio Estadual  São Borja , como 

muestra de lo que decurre de políticas actuales com relación a salas de clase de informática 
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de las escuelas estaduales de Rio Grande. 

 Se propone discutir algunos puntos que puedan generar uma reflexión sobre  

introducir el computador em la escuela y la realidad actual, como la receptividad de esta 

tecnología por profesores e alumnos,  la informática em el primer grado, la funcion del 

profesor frente al computador como recurso didáctico y la elaboración de proyectos 

pedagógicos em la escuela com esa finalidad. 

 

Palabras-clabe: educación; introducción; computador; professor. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Introduzir mudanças inovadoras no sistema escolar a partir dos novos recursos 

tecnológicos é uma necessidade  que surge com força cada vez maior. Essas mudanças visam  

inserir alunos, professores, gestores e comunidade na Sociedade da Informação e do 

Conhecimento ou, ao contrário, trazer essa sociedade  para dentro dos ambientes de 

aprendizagem vinculados à escola. Assim sendo, a Informática vem adquirindo cada vez mais 

importância  no cenário educacional. Sua utilização, como instrumento de aprendizagem e sua 

ação no meio social, vem aumentando de forma rápida, provocando mudanças  frente a essa 

nova tecnologia. Inserir esse novo componente na educação exige que se tenha um 

conhecimento de sua aplicabilidade,  definindo-se assim  o que é apropriado no seu emprego 

em termos de conteúdo, metodologia e objetivos, considerando as características próprias que 

o conteúdo de cada disciplina tem e que exigem soluções específicas. Diante disso, é possível 

pensar no uso do computador, como um instrumento tecnológico que, se usado 

adequadamente, embasada numa proposta pedagógica coerente, muito tem a contribuir no 

processo educacional. 

  

 A Informática deve habilitar e dar oportunidade ao aluno de adquirir novos 

conhecimentos, facilitar o processo ensino/aprendizagem, enfim ser um 

complemento de conteúdos curriculares visando o desenvolvimento integral do 

indivíduo. (FLORES, 1996) 

 

 Uma vez que a escola se modifica com a utilização desses recursos, acredita-se na 

importância de se refletir sobre a existência de uma nova “consciência do ensinar e do 

aprender”. Essa reflexão deve ser voltada não apenas para  a instalação de computadores   mas  

repensando também questões  como a dimensão do espaço e do tempo da escola, a formação 
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dos professores, as novas práticas pedagógicas, a receptividade de inovações pelo corpo 

discente, as  ações administrativas e outras. 

  

 O acesso à Informática deve ser visto como um direito e, portanto, nas escolas 

públicas e particulares o estudante deve poder usufruir de uma educação que no 

momento atual inclua, no mínimo, uma„alfabetização tecnológica‟ . Tal alfabetização 

deve ser vista não como um curso de Informática, mas, sim, como um aprender a ler 

essa nova mídia. Assim, o computador deve estar inserido em atividades essenciais, 

tais como aprender a ler, escrever, compreender textos, entender gráficos, contar, 

desenvolver noções espaciais etc. E , nesse sentido, a Informática na escola passa a 

ser parte da resposta a questões ligadas à cidadania. (BORBA, 2001) 

 

 No caso do Colégio Estadual São Borja – CESB, localizado na cidade de São Borja - 

RS, foi observado  que o processo de utilização do computador como recurso  pedagógico 

está estagnado, tendo sido iniciado logo após a instalação da sala de informática quando se 

teve algumas iniciativas de inclusão digital, como a introdução de noções básicas de 

informática, iniciação à pesquisa e  auxílio  aos professores pelo monitor, que na ocasião era 

cedido para a sala, mas que, na atual gestão pública estadual, manteve-se inativa inclusive 

pela retirada deste profissional. Os alunos  não frequentam a sala de informática que, segundo 

a direção está a disposição para uso, mas a critério exclusivo dos professores, sem o 

embasamento de uma proposta pedagógica com essa finalidade.  A função é delegada aos 

professores regentes de classe que, por sua vez,  não estão capacitados  para o processo, 

embora demonstrem disposição para tal. A sala existe, mas o trabalho com  informática para 

os alunos não é uma realidade, sendo raros os professores que  realmente a frequentam. 

 Além da formação do professor, outras mudanças  são necessárias na escola  para que 

se possa utilizar a informática como  auxiliar na construção do conhecimento.. É preciso uma 

nova postura de toda comunidade escolar para receber essas mudanças, como por exemplo no 

entendimento que a qualidade do ensino não se mede pela quantidade de conteúdos escritos 

no caderno. São comuns colocações como:' Você não fez nada na aula hoje?' quando os pais 

constatam que o aluno escreveu pouco. Para Valente (1999, p.4) a informática é um dos 

elementos que deverão fazer parte da mudança que  é muito mais profunda do que 

simplesmente montar laboratórios de computadores na escola e formar professores para a 

utilização deles. 

 Para  aplicar  o computador na educação, é preciso considerar o quanto este pode 

ajudar na  ampliação das condições do aluno de descobrir e desenvolver suas próprias 

potencialidades. É fundamental que  as salas de aula se preparem para atender a demanda que 

a atual sociedade exige. Não adianta adquirir equipamentos modernos, se o espaço não for 
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apropriado e se o professor não estiver preparado para  proporcionar aos alunos a mediação 

entre esse mundo informatizado e a aprendizagem. 

 Para Heathinger (2003, p.10), "(...) saber trabalhar com a informática educativa na 

escola é fundamental tanto para alunos quanto para professores, pois somente assim esta será 

realmente utilizada como meio de estudo, pesquisa e comunicação." 

O presente artigo está organizado como segue: seção 2-  O Contexto Histórico do 

Computador na Educação; seção 3 - Computador e o professor; seção 4 - Projeto de 

informática na escola, a seção 5 -  A realidade da Escola Estadual São Borja e finalmente 

seção 6 - Considerações finais. 

  

2. O Contexto Histórico do Computador na Educação 

 

 A sociedade se informatizou e acompanhando esse processo, as salas de informática 

são uma realidade nas escolas brasileiras. A inclusão digital é uma questão muito importante, 

razão esta pela qual os conhecimentos em informática são cobrados em qualquer área. O 

objetivo agora é inserir os computadores no processo educacional, que tem avançado neste 

sentido. Conhecer como iniciou e quais os principais desafios apresentados por essa nova 

realidade pode contribuir para a inserção do computador no ensino e entender por que em 

muitas escolas as salas de informática não são utilizadas. A sala de informática  por si só, não 

significa informática no processo de ensino e aprendizagem. 

  

2.1 Computador na educação 

 

Segundo Valente (1995) o uso do computador na educação brasileira  iniciou com 

algumas experiências em Universidades Federais no início da década de 70. Já no princípio  

dos anos 80, existiam   iniciativas nesse sentido que resultaram na adoção de programas 

educacionais baseados no uso da Informática como  o primeiro Seminário Nacional de 

Informática em Educação realizado na Universidade de Brasília (UNB) em 1981 e o segundo 

na Universidade Federal da Bahia em 1982. Esses seminários  originaram o Educom  que foi 

implantado pela Secretaria Especial de Informática (SEI) e permitiu a formação de 

pesquisadores das universidades e de profissionais das escolas públicas  e a realização de 

diversas ações do MEC, como a organização de Concursos Nacionais de Software 

Educacional (1986, 1987 e 1988), a implementação do Formar – Curso de Especialização em 

Informática na Educação (realizados em 1987 e 1989).  Houve também  a implantação nos 
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estados dos CIEds – Centros de Informática em Educação (iniciados em 1987).  

Em 1989, foi implantado na Secretaria Geral do MEC o Plano Nacional de Informática 

Educativa – Proninfe. Esse programa levou a  implantação dos Centros de Informática 

Educativa nas Escolas Técnicas Federais (CIET).  

 Em 1997, foi criado o Programa Nacional de Informática na Educação (Proinfo), 

vinculado à Secretaria de Educação à Distância (SEED) em parceria com o MEC que 

implantou em 1998, 119 Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE) nos Estados e no Distrito 

Federal  e capacitou, por intermédio de cursos de especialização em Informática em Educação 

(360 horas), cerca de 1.419 multiplicadores para atuarem nos NTEs. 

Com esses processos no nosso país, já não se trata mais de optar entre a introdução e a 

não-introdução do computador nas escolas, pois isto já está decidido. E não pela SEI ou pelo 

MEC, mas por um processo histórico irreversível. O que resta discutir é quem a conduzirá e 

como ela se fará. Sair da passividade perante as inovações que o computador introduz  é 

primordial para se envolver nesse novo processo e não deixar que pessoas que não participam 

da escola o façam. A  demanda por inovações requer atitude dos professores para que não 

fiquem na posição de espectadores frente a um papel que é seu. 

 Quanto aos objetivos dos projetos de informática, visavam a mudanças pedagógicas na 

educação. No entanto, os resultados obtidos não foram suficientes para sensibilizar ou alterar 

o sistema educacional como um todo. Os trabalhos realizados nos centros do Educom e nos 

outros centros de Informática na Educação  elevaram a nossa compreensão, possibilitando-nos 

entender e discutir as grandes questões da área, mas ainda longe de uma transformação na 

organização da escola, na dinâmica da sala de aula, no papel do professor e dos alunos e na 

aprendizagem através do computador, pois uma mudança pedagógica exige uma formação 

bastante ampla e profunda dos educadores. O domínio da máquina em si pelo docente  não 

melhora seu trabalho com os alunos. Essa habilidade ajudará no momento que o professor  

integrá-la ao desenvolvimento dos conteúdos. 

. A questão da formação do professor mostra-se de fundamental importância no processo de 

introdução da Informática na Educação, exigindo soluções inovadoras e novas abordagens 

que fundamentem os cursos de formação. Nota-se porém, que essa formação não tem 

acompanhado o avanço tanto tecnológico quanto do nível de compreensão sobre as questões 

da Informática. Outra dificuldade é apresentada pela velocidade das mudanças, que cria  uma 

ampla gama de possibilidades de usos do computador. 

  As propostas para  aplicação do computador na escola tem  diferentes  reações dos 

professores: uns aceitam, outros manifestam-se contrário, no entanto, não há como ignorar 
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que trata-se de um instrumento inovador e valorizado pela sociedade  que  se tornará 

produtivo no trabalho docente conforme sua aplicabilidade. Essas reações  também ocorreram 

outras vezes ao longo da história, quando algo  novo começava a se instalar: da cultura oral 

para a  escrita, do lápis para a caneta, do rádio para a TV, da régua de cálculo para as 

calculadoras, entre outros. Por trás dessas reações, em relação a evolução das tecnologias, está 

o fato de que novos recursos vão exigir novos modos de fazer aquilo que confortavelmente já 

se vinha fazendo e, além disso, porque a possibilidade de  fazer algo  novo  altera as posições  

das pessoas em relação ao trabalho e ao modo como entendem suas funções. Representam 

desafios, mas também oportunidades novas. Nesse sentido, o professor é mais importante que 

nunca no processo de aprendizagem. Para Valente (1998, p. 02), o termo “informática na 

educação refere-se à inserção do computador no processo de aprendizagem dos conteúdos 

curriculares de todos os níveis e modalidades de educação”. Assim concebido, o computador 

é uma ferramenta que pode auxiliar  a promover aprendizagem, autonomia, criticidade e 

criatividade do aluno. Mas, para que isto aconteça, é necessário que o professor assuma o 

papel de mediador da interação entre aluno, conhecimento e computador, o que supõe 

formação para o  exercício deste papel. 

 A educação  na sociedade atual, a Sociedade da Informação, torna-se um processo 

constante e não-formal, que é centrado mais nas próprias pessoas do que em professores e 

instrutores,  em decorrência de sua participação em atividades e projetos interessantes e 

motivadores mais do que como resultado do ensino deliberado. Envolve modos de 

aprendizagem mais ativos do que passivos,  focado mais no domínio de habilidades e 

competências do que na absorção passiva de conteúdos.  

A escola não pode mais descontextualizar o computador de sua realidade, sendo 

necessário portanto, uma nova postura frente a essa ferramenta. Assegurar sua utilização  de 

forma produtiva, requer uma introdução  gradual e progressiva.  

 

3. Computador e o Professor 

 

Imaginar o computador, como substituto do professor é uma idéia superada que surgiu 

num momento da História da Educação em que não se conhecia exatamente as possibilidades 

da máquina. Menos se sabia sobre a  função de mediação do professor, onde se assume a 

função de  criador de ambientes de aprendizagem e de valorização do educando, que entende 

que a educação deve, entre outras finalidades, preparar o indivíduo para viver uma vida 

pessoal rica, para atuar de forma responsável como cidadão e para exercer uma profissão de 
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forma competente e recompensadora e que, não pode, numa sociedade como a nossa, alcançar 

esses objetivos sem dominar a tecnologia. Devemos segundo FRÓES (on-line)  mobilizar o 

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

diária de ensino-aprendizagem. Não é necessário  que o  professor seja um especialista em 

Informática, mas um criador de  condições,  que  se aproprie, dentro do processo de 

construção de sua competência, da utilização gradativa dos referidos recursos informatizados. 

Somente uma tal apropriação da utilização da tecnologia pelos educadores poderá gerar novas 

possibilidades de sua utilização educacional. 

 

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

tecnologia e introduzi-la na sala de aula, no seu dia-a-dia, da mesma forma que um 

professor, que um dia, introduziu o primeiro livro numa escola e teve de começar a 

lidar de modo diferente com o conhecimento – sem deixar as outras tecnologias de 

comunicação de lado. Continuaremos a ensinar e a aprender pela palavra, pelo gesto, 

pela emoção, pela afetividade, pelos textos lidos e escritos, pela televisão, mas agora 

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

janelas que vão se aprofundando às nossas vistas... (GOUVÊA, 1999) 

 

 As tecnologias de comunicação não eliminam a necessidade do professor, mas 

modificam algumas das suas funções. A tarefa de passar informações pode ser deixada aos 

bancos de dados, livros, vídeos, programas em CD. O professor é agora um estimulador da 

curiosidade do aluno por querer conhecer, por pesquisar, por buscar a informação mais 

relevante. Ele passa também a ser o coordenador do processo de apresentação de resultados 

pelos alunos, questionando-os, contextualizando os resultados apresentados, enfim, ajudando-

os a transfomar em conhecimento as informações por eles apresentadas. 

 

Um dos fatores principais para se obter sucesso na utilização da informática na 

educação é a capacitação dos professores para trabalharem com a nova realidade 

educacional. Os professores devem estar capacitados para perceberem como devem 

efetuar a integração da nova tecnologia no seu próprio ensino. "Cabe a cada 

professor descobrir sua própria forma de utilizá-la conforme o seu interesse 

educacional, pois, como já que sabemos, não existe uma fórmula universal para a 

utilização do computador em sala de aula" (TAJRA, 2007). 

 

 Com o uso da internet os professores também podem  compartilhar   aspirações  ou 

conhecimentos com colegas, além de dispor de  inúmeras bibliotecas eletrônicas, revistas on 

line, com muitos textos, imagens e sons, que facilitam a tarefa de preparar as aulas, realizar  

pesquisas e ter materiais atraentes para apresentação. O professor pode ainda estar mais 

próximo do aluno. Pode receber mensagens com dúvidas e passar informações 

complementares. Pode adaptar a sua aula para o ritmo de cada aluno  procurar ajuda em 

outros colegas sobre problemas que surgem, novos programas para a sua área de 
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conhecimento. O processo de ensino e de aprendizagem pode ganhar assim um dinamismo, 

inovação e poder de comunicação inusitados. Ocorre na verdade um  re-encantamento que  

não reside só em tecnologias cada vez mais sedutoras mas em nós mesmos, na capacidade em 

tornar-nos pessoas plenas, capazes de acompanhar a evolução tecnológica fazendo dela uma 

aliada em nosso trabalho. É maravilhoso crescer, evoluir, comunicar-se plenamente com 

tantas tecnologias de apoio. É frustrante, por outro lado, constatar que muitos só utilizam 

essas tecnologias nas suas dimensões mais superficiais, alienantes ou autoritárias.  

 

Contrariando o que muitas pessoas pensam, o computador não poderá substituir o 

professor. O processo ensino–aprendizagem não será privado das relações humanas 

imbuídas de emoção e afetividade, pois o professor é fundamental para desenvolver 

as habilidades, o lado afetivo e os valores de cada aluno. Logo, o grande desafio que 

as novas tecnologias trazem para o educador é transformar o aluno em agente do seu 

próprio desenvolvimento intelectual, afetivo e social (IMBERNÓN, 2004, p.30). 

 

É preciso consciência  que os recursos tecnológicos são ferramentas valiosas no 

sentido de ultrapassar os limites da sala de aula e fazer com que  os alunos busquem 

informações e conhecimento num mundo de dados sem fronteiras estabelecidas.   

 
 

3.1 O computador como meio e não como fim 

 

É preciso repensar o modelo educacional que impera em nossas escolas, inverter a 

direção em que a educação caminha. Em vez de uma educação voltada para características do 

passado: conteúdo-ensino-professor, precisamos de uma educação voltada para o futuro: 

processos-aprendizagem-aluno. Para que a escola siga como instituição educacional relevante 

são necessárias mudanças. É preciso que se crie nela ambientes ricos em possibidades que 

desenvolvam nos alunos competências e habilidades para uma aprendizagem constante. 

 A informática pode ser inserida em todos as modalidades do ensino por ser  um  

recurso  motivador. As crianças  aprendem  com o  ambiente de maneira articulada e gradual, 

e sendo o computador parte de seu tempo tem grande facilidade em manuseá-lo  e aprender 

através dele. Os adolescentes por sua vez, podem ver o computador como  motivador, pois 

apreciam inovações e  recorrem a ele  por uma série de razões, chegando a usá-lo por muitas 

horas no seu dia a dia. Alunos que aprendem a usar o computador como recurso de 

aprendizagem tendem a ter melhor desempenho na escola, pois por si mesmo podem 

pesquisar atividades e informações relacionados aos conteúdos escolares. Os adultos,  sentem 

no cotidiano a necessidade de lidar com a tecnologia acabam se rendendo ao seu uso para  
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acompanhar o tempo presente e tornam-se  receptivos ao computador. As propostas 

pedagógicas  devem buscar portanto, a interação entre as diversas áreas de conhecimento e 

aspectos da vida cidadã, como conteúdos básicos para a constituição de conhecimentos e 

valores. Desta maneira, a aprendizagem  articula-se  com os cuidados e a educação para a 

saúde, a sexualidade, a vida familiar e social, o meio ambiente, a cultura, as linguagens, o 

trabalho, o lazer. Trabalhar com o computador na educação , é ter em vista o fato de que este 

se tornou um instrumento, uma ferramenta para aprendizagem, desenvolvendo habilidades 

intelectuais e cognitivas, levando o indivíduo ao desenvolvimento das suas potencialidades, 

de sua criatividade, de sua inventividade nas diferentes etapas de  sua vida. 

 

No ambiente computacional que está sendo proposto, o computador assume o papel 

de ferramenta e não de máquina de ensinar. É a ferramenta que permite ao aluno 

realizar uma série de tarefas, das mais simples, como produzir uma carta, até as mais 

complexas, como a resolução de problemas sofisticados em matemática e ciências. 

Nesse sentido, o computador passa a ter uma função maior do que simplesmente 

passar informação. Ele é uma ferramenta que o aluno usa para realizar uma tarefa. 

Nessa situação o aluno descreve as suas idéias para a máquina (na forma de um 

programa), a máquina executa "essa idéia" e o resultado pode ser analisado. Se o 

resultado não é o esperado, certamente o aluno será instigado a refletir sobre o seu 

trabalho. Do mesmo modo, o professor, através do trabalho do aluno, terá mais 

recursos para entender o que o aluno sabe e o que não sabe sobre um determinado 

assunto, conhecer o estilo de trabalho do aluno, bem como seus interesses, 

frustrações. (VALENTE, 1993) 

 

 A educação se renova no campo do conhecimento e com as inovações que a 

informática proporciona esse processo acelera-se. Professores e alunos buscam informações 

utilizando o computador como uma das principais fontes de pesquisa. E preciso evoluir e a 

aplicação da informática desenvolve os assuntos com metodologia alternativa que auxilia o 

processo de aprendizagem. 

 

4. Projeto de informática na escola. 

  

 A informática na escola  deve estar embasada em um projeto educacional que                                                                                                                                                                                  

direcione  o trabalho e propicie condições aos alunos de assimilarem novas informações sem 

perder o foco da  aprendizagem  que é a busca da informação significativa (TAJRA, 2007) 

 Neste sentido, o professor continua sendo importante como mediador de todo o 

processo. Torna-se um pesquisador, articulador, questionador de aprendizagens e avaliador de 

resultados. O papel dele é  mais criativo do que na escola convencional, o que contribui ainda 

para a mudança no processo de avaliação tão discutido atualmente. 
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 Os professores podem ajudar os alunos no uso da internet, incentivando-os a  

perguntar, a enfocar questões importantes, a ter critérios na escolha de sites, na avaliação de 

páginas, na comparação de  textos. É importante  direcionar o trabalho, indo dos níveis mais 

simples de pesquisa para os mais aprimorados, das páginas mais estimulantes para as mais 

abstratas e assim sucessivamente. Com esse processo o aluno  adquire autonomia e  entende 

que também é responsável por sua aprendizagem. A avaliação neste processo  deve ser 

repensada, sendo  constante e inovadora para se adequar a essa nova forma de ensinar e de 

aprender. 

O computador possibilita aos professores uma variedade de  métodos  para organizar a 

comunicação com os alunos, de introduzir temas, de trabalhar  de forma virtual, de avaliá-los. 

Pode, por exemplo, ser  uma fonte de leitura   atrativa que  melhora o desempenho do aluno e 

leva-o a reflexão, comparação e discussão das informações que colhe. Pode ainda desenvolver 

projetos de intercâmbio entre estudantes de realidades diferentes, promover salas de bate-papo 

sobre temas trabalhados na escola, inserir jogos para reforço de conteúdos, enfim, utilizar-se 

de uma infinidade de formas de trabalhar. 

              

 4.1 Computador e o aluno 

                       

Os alunos são receptivos ao  trabalho com  computador que apreciam e dominam com 

naturalidade e entusiasmo, diferentemente do professor que sempre trabalhou com outros 

tipos de recursos e agora têm de se adaptar ao mundo das tecnologias e descobrir a melhor 

forma de incorporá-las a educação. O computador, através da internet inseriu uma nova forma 

de intercâmbio entre estudantes que pode ser um veículo de crescimento pessoal e troca de 

experiências significativas. 

 

Muito se tem avançado em relação ao uso pedagógico crítico da tecnologia, mas 

uma das principais mudanças observada é que hoje os alunos já nasceram em 

tempos de computadores, celulares, televisão digital e, como se não bastasse, de 

Internet. Diferentes de nós, "Imigrantes Digitais", eles são os legítimos "Nativos 

Digitais". (PRENSKY, 2001).               

  

 Na escola o computador precisa ser resignificado de  objeto de diversão, jogos, lazer e 

comunicação  para recurso de aprendizado que pode ser explorado  e que oferece inúmeras 

oportunidades. Assim o computador deixa de ser um brinquedo tornando-se útil e funcional na 

vida do aluno, que começa então a utilizá-lo como fonte conhecimento e como  aliado para 

seu aprendizado.  Indispensável, no entanto, é o acompanhamento do aluno para que se evite 
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prejuízos a sua formação. Para os adultos, o acompanhamento também se faz necessário, pois 

pode ocorrer situações de desvio do foco de trabalho, frustrações, entre outros.  

                                          

5. A realidade do Colégio Estadual São Borja 

  

Concomitante à pesquisa bilbliográfica realizou-se a observação direta da realidade e 

entrevistas com professores das mais diversas áreas do Colégio Estadual São Borja, que é 

uma escola central e com grande número de alunos. A informática não constitui uma 

disciplina em si, podendo se trabalhada em todas as áreas, como ferramenta para uma 

aprendizagem mais produtiva. 

A escola  tem uma sala de informática equipada com 25 computadores e com internet, 

mas que mantêm-se ociosa. Não há um projeto pedagógico visando sua  utilização durante a 

vigência da atual política pública estadual que delega essa função aos docentes. Estes, por sua 

vez, se sentem despreparados para usar o computador como recurso didático, principalmente 

pela falta do monitor e pelo grande número de alunos por turma. Já houve na escola alguns 

cursos de capacitação oferecidos pela 35ª Coordenadoria de Educação, mas que por serem 

poucos os professores contemplados ainda não foi suficiente para mudar a atual realidade. Os  

professores  sentem  na  ausência de um monitor, que os auxilie com o número elevado de 

alunos por turma, em média 30, uma  impossibilidade para o trabalho. A direção da escola 

justifica a atual  ociosidade com a alegação de que a Coordenadoria de Educação não 

disponibiliza um profissional para a sala e que por isso não há cobrança dos professores em 

usá-la. A comunidade escolar  não fez nenhuma manifestação junto ao órgão competente 

contrária ao quadro apresentado, aceitando-o. Há cobrança da direção, mas frente aos 

argumentos apresentados, os pais esperam passivamente a troca da atual política para que o 

processo seja retomado, processo esse que iniciou-se junto com a instalação do laboratório na 

escola e que introduziu a iniciação à informática para alunos e professores, mas que não teve 

continuidade com a mudança da gestão. Neste sentido as políticas públicas que regem a 

educação precisam ser voltadas para essa realidade vigente no ensino em relação a questão da 

informática. Apenas montar laboratórios não é o suficiente para que a escola seja considerada 

informatizada. Acredita-se que uma posição favorável da comunidade escolar em pról do 

funcionamento das salas poderia mudar esse quadro sendo que a própria escola poderia fazer 

um trabalho nesse sentido, chamando a atenção dos pais e alunos para essa questão. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Com o processo de introdução do computador na educação brasileira, as salas de 

informática são  uma realidade na maioria das escolas do país, oferecendo através dos 

computadores  uma vastidão de recursos que podem dar suporte ao desenvolvimento de 

diversas atividades, levando inclusive a uma mudança de paradigmas pelo professor e pela 

escola como um todo. No entanto, a escola contemporânea continua muito arraigada ao 

padrão jesuítico, no qual o professor fala, o aluno escuta, o professor manda, o aluno obedece. 

A chegada da era digital coloca a figura do professor como um “mediador” de processos que 

são  realizados pelo  aprendiz. 

 A promoção de mudanças pedagógicas não depende somente da instalação dos 

computadores nas escolas, mas é preciso que haja políticas que visem mudanças como, por 

exemplo, questões como o número de alunos por sala, planejamento de laboratórios de 

informática, que preparem o professor para ser o de mediador do processo de aprendizagem. 

 É necessário criar um postura para que o aluno deixe de apenas o  receptor  das 

informações, com o objetivo de construir o conhecimento. A ênfase da Educação deixa de ser 

a memorização da informação transmitida pelo professor e passa a ser a construção do 

conhecimento realizada pelo aluno de maneira significativa, sendo o professor o mediador 

desse processo de construção. 

 Para Valente (1995) embora o objetivo sempre tenha sido a mudança educacional e as 

questões envolvidas na implantação da Informática na escola estejam mais claras hoje, as 

nossas ações não foram voltadas para o grande desafio dessas mudanças. Atualmente, as 

ações são incipientes e não contemplam essas mudanças. Isso pode ser notadamente 

observado nos avanços da Informática e nos programas de formação de professores para atuar 

na área da Informática na Educação que atualmente estão sendo realizados. É preciso que a 

Informática, seja trabalhada abordando uma aprendizagem inovadora, que não se baseie na 

memorização da informação e sim na construção do conhecimento. 

 As mudanças que se quer na escola só poderão ser realizadas se houver o 

envolvimento de toda a comunidade escolar: alunos, professores, supervisores, diretores e 

pais. Essa comunidade deve também estar preparada para entender e usar a Informática, bem 

como para as mudanças necessárias na escola para que ela possa ser implantada segundo uma 

proposta inovadora e de formação de cidadãos preparados para viver na sociedade do 

conhecimento. Enfim, projetos ou políticas nacionais de informática na educação não surtirão 

os efeitos desejados se não contarem com o apoio dos vários agentes da área educacional e 

suas organizações profissionais, os alunos e seus pais. 
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 A sociedade muda rapidamente em função dos avanços tecnológicos, alterando o 

cotidiano das pessoas, e a  escola  embora declare em suas propostas o desejo e a intenção de 

preparar um cidadão capaz de situar-se de forma crítica diante do mundo em transformação, 

muitas vezes fica passiva, como observou-se no CESB – Colégio Estadual São Borja, que 

mantém a  sala de informática fechada sem a priorização da mesma como recurso de 

aprendizagem. 

 Formar cidadãos  em uma realidade  de constantes mudanças exige uma  escola 

dinâmica, permanentemente “conectada” ao mundo, preparada para operar as mudanças 

necessárias e organizar-se em bases  diferentes daquelas em que sempre operou, capaz de 

rever-se e de avaliar os resultados do seu trabalho. Para Almeida (2000) não se trata mais de 

garantir ao aluno o maior número de informações, mas sim de formar pessoas para se auto-

realizarem, preparadas para buscar a  aprendendizagem.  Entretanto, as transformações não 

devem ocorrer por imposição e sim por força da reflexão por parte de seus membros e da  

comunidade que envolve a escola, promovendo o envolvimento e a concentração de esforços 

para o processo de mudança. O processo de modernização deve  desenvolver-se dentro de 

cada contexto e de acordo com sua realidade específica.  

  A tecnologia na Educação encontrará seu espaço, desde que haja uma mudança na 

atitude dos professores  para que se  apropriem dela com o objetivo de melhorar o processo de 

aprendizagem. Tal mudança  é uma condição necessária para os professores e para a escola. 

Mesmo ainda distantes do ideal tem-se avançado  nos últimos anos na informatização das 

escolas, mas ainda há demanda por novos laboratórios, por conexões mais rápidas e em redes. 

Estamos numa etapa de transição quantitativa e qualitativa das mídias eletrônicas, passando 

de uma fase de carência para uma outra de abundância. 

 A educação precisa  acompanhar o ritmo de mudança da sociedade com técnicas 

inovadoras. Segundo Machado e Mandelbaum (on-line) há razoável consenso entre os 

pensadores, hoje em dia, de que, embora a tecnologia, por si só, não vá conseguir introduzir 

as mudanças necessárias no sistema escolar, essas mudanças não acontecerão  sem a 

tecnologia. Assim ela  é condição necessária, mas não suficiente, das mudanças que o sistema 

escolar está a exigir no Brasil e no mundo.  

 A informatização do ensino, não solucionará todos os problemas encontrados mas 

poderá contribuir para sua melhoria ao desenvolver a consciência que  aprender é uma busca 

que pode partir da próprio educando, e que  deverá ser orientado pelo professor para que não 

se perca e para que possa avaliar suas escolhas e as opções que se apresentam. As escolas 

devem buscar a utilização do computador como a ferramenta pedagógica que auxilia no 
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processo de construção do conhecimento, devendo ser usado considerando o desenvolvimento 

dos componentes curriculares. O computador pode ser um poderoso recurso de suporte à 

aprendizagem desde que haja uma reformulação no currículo, com novos modelos 

metodológicos e didáticos e com uma resignificação de aprendizagem para professores e 

alunos. 
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