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RESUMO 

 

Considerando as novas tecnologias como um referencial na educação, desenvolveu-
se este artigo com o objetivo de analisar os conhecimentos em tecnologia no 
cotidiano de 47 alunos da Escola Municipal de Aprendizagem Industrial – EMAI, da 
cidade de Santa Maria-RS. Para tal, constou da metodologia, leitura e levantamento 
bibliográfico de obras relacionadas ao assunto e aplicação de um questionário 
contendo dez perguntas aos alunos e outro com cinco perguntas formuladas à 
professora de Informática da mesma escola. Acredita-se ter alcançado os objetivos 
propostos e enriquecido nossos conhecimentos sobre o tema.  

 
Palavras-chave: Novas tecnologias. Cotidiano. Aprendizagem.  

  

ABSTRACT 

 

Given the new technologies as a benchmark in education, this article was developed 
with the aim of analyzing the knowledge of technology in daily 47 students of the 
School of Industrial Learning - EMAI, the city of Santa Maria-RS. To his end, 
consisted of the methodology, reading and literature works relating to the subject and 
administering a questionnaire containing ten questions to the students and the other 
with five questions to Professor of Informatics at the same school. It is believed to 
have reached the proposed objectives and enriched our knowledge on the subject. 
 
Keywords: New technologies. Everyday. Learning.  
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1 APRESENTAÇÃO  

 

 Com a finalidade de suprir as necessidades do homem e até mesmo para 

facilitar-lhe muitas atividades diárias, no decorrer do seu processo evolutivo, uma 

infinidade de instrumentos foram criados, instrumentos estes que contribuíram para 

o desenvolvimento tecnológico do ser humano.  

 A tecnologia hoje é realidade e estamos conscientes de que ela determina, 

sem dúvida alguma, o nosso cotidiano. Convive-se com a velocidade de informações 

que assume a capacidade de (re)construir nossa própria noção de real. Um 

cotidiano, por mais simples que seja, é permeado de tecnologias. Participar da 

sociedade de hoje, exige dos indivíduos um número muito mais elevado e complexo 

de competências: operar terminais bancários, transitar pelo sistema de transportes, 

usar fax, celular e internet, lidar com um número cada vez maior de pessoas de 

diferentes origens sociais e culturais, conhecer cada vez mais complexas estruturas 

administrativas da vida social por onde transitam direitos e deveres e saber como 

utilizá-las, são algumas das exigências diárias da vida moderna.  

 De fato, as tecnologias estão presentes em todos os setores da sociedade e 

não há como negar que tamanha explosão tecnológica afeta a vida dos indivíduos, 

levando-os a uma reflexão no que diz respeito a padrões, valores, conceitos de 

relações, comunicação, interação, espaço e tempo. 

 Constatar que esse movimento tecnológico transformador atingiu a educação 

não é novidade e sabe-se que é imprescindível integrar a tecnologia ao trabalho em 

sala de aula, considerando que esse é um fato presente na vida dos alunos, os 

quais, na maioria, passam muitas horas navegando pela internet, com controle de 

videogame nas mãos ou com fone do MP3 nos ouvidos, ferramentas que usam para 

criar seu próprio mundo.  

 A escola, por sua vez, tem que rever o seu papel e aproveitar o conhecimento 

desses alunos, inovando suas práticas e explorando o potencial das tecnologias no 

desenvolvimento de novas formas de produção e saberes. 

 Neste artigo analisam-se os conhecimentos em tecnologia do cotidiano de 47 

alunos da Escola Municipal de Aprendizagem Industrial – EMAI, da cidade de Santa 

Maria-RS. Esta escola recebe alunos oriundos das demais escolas municipais de 

ensino fundamental no contra turno escolar. São alunos na faixa etária de 15 a 18 
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anos, que buscam cursos de Desenho Industrial, Serigrafia, Mecânica e Eletricidade 

para formação profissional.  

 Constou da metodologia, levantamento bibliográfico de leitura de obras 

relacionadas ao assunto e a aplicação de um questionário contendo 10 (dez) 

perguntas a 47 alunos da escola e entrevista com a professora que ministra aulas de 

informática na referida escola.  

 Inicialmente, necessita-se esclarecer o que é tecnologia, tecnologia de 

informação e tecnologia educacional. 

 

2 TECNOLOGIA 

 

 Sabe-se perfeitamente que a tecnologia não é um fator novo na história da 

humanidade. O homem, desde os primórdios, vem inventando, criando, recriando e 

descobrindo novos instrumentos e novas formas de melhorar o seu modo de vida. 

 Kenski (2003, p. 63) ressalta que a evolução tecnológica não se restringe aos 

novos usos de equipamentos e/ou produtos, mas “aos comportamentos dos 

indivíduos que interferem/repercutem nas sociedades, intermediados ou não, pelos 

equipamentos”. 

 Trainotti (2003, p. 36) ressalta as grandes transformações por que estão 

passando a economia mundial, fazendo com que a indústria se reestruture para 

sobreviver, o que torna urgente a introdução de novas tecnologias no mundo do 

trabalho e da educação. A autora aponta cinco grandes eixos destas 

transformações: a informática, as telecomunicações, a biotecnologia, as novas 

formas de energia, em particular o laser e os novos materiais, que incluem as novas 

cerâmicas, os supercondutores, as novas formas de plástico, que permitem novos 

avanços na eletrônica, na informática, etc.  

 Todo esse avanço tecnológico exige um novo perfil de trabalhador. Trainotti 

(2003, p. 37), afirma que “a mudança é revolucionária. Exige do trabalhador novas 

competências e a posse de uma base de educação geral”. Isso significa que o 

trabalhador deve conhecer um pouco de tudo que se relaciona com a sua atividade, 

deve ser criativo até onde for possível, no sentido de contribuir com a produção do 

seu setor de trabalho. Na atualidade o trabalhador não pode ser passivo e limitado a 

afazeres específicos e repetitivos. O próprio mercado de trabalho é um desafio e 
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exige que o trabalhador seja consciente e capaz de dirigir sua atividade de maneira 

crítica, buscando com autonomia os conhecimentos que o levem ao 

aperfeiçoamento cada vez mais crescente.  

 Se o mundo globalizado e as inovações tecnológicas exigem qualificação 

para o trabalhador, devido às mudanças no mercado de trabalho, o sistema 

educacional deve promover o desenvolvimento do potencial da mão-de-obra, 

formando cidadãos competentes, conscientes de seus direitos e deveres, aptos para 

exercerem suas atividades mediante um desenvolvimento global, visando a sua 

integralidade e bem estar em todas as dimensões, ou seja, cognitiva, afetiva e 

psicomotora. 

  

2.1 Tecnologia da Informação  

 

 Vive-se a realidade da tecnologia da informação, a qual nos permite carregar 

um computador para qualquer lugar, até mesmo numa viagem de ônibus, avião ou 

carro, sem precisar interromper um trabalho profissional ou escolar, uma vez que, 

durante a viagem é possível digitar, redigir e até mesmo obter informações.  

 Lehenbauer et al (2008, p. 197), destacam que as novas tecnologias de 

informação e da comunicação permitem acessar e disponibilizar informações que 

circulam em um mundo de relações globalizadas.  

 Pozo (2002, p. 34) sugere que a memória humana foi libertada da escravidão 

de ser o único depósito conhecido de informação e cita Pylyshyn (1984), que lembra 

que somos autênticos informíveros, pois necessitamos de informações para 

sobreviver como necessitamos de alimentos, calor ou contato social.  

 Na verdade, são as informações que nos permitem prever e controlar os 

acontecimentos ao nosso redor. As tecnologias da informação são acessíveis, mas 

também é verdade que, além de buscar informações temos também que selecioná-

las e relacioná-las a outros conhecimentos, dando assim, um significado a 

informação. 

 Nosso dia-a-dia está sendo invadido pela tecnologia de informação. Salgado 

e Amaral (2008) explicam que tipo de tecnologia é esta. Segundo eles, ela é 

marcada fundamentalmente pelo aperfeiçoamento dos microprocessadores e pela 

digitação das informações, processos estes ocorridos desde os últimos anos da 

década de 80.  
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 O aperfeiçoamento dos microprocessadores trouxe mais velocidade ao 

processo de informação, com maior capacidade de armazenamento, enquanto que a 

digitalização alargou a compatibilidade entre os diferentes sistemas, ou seja, voz 

humana, textos, dados estatísticos, sons e imagens, tudo convergindo para uma 

rede comunicativa universal. “Este conceito significa que estamos perante um 

universo comunicativo, em que tudo está ligado”, salientam Salgado e Amaral (2008, 

p. 124). A Internet é um exemplo desta rede. 

 

2.2 Tecnologia da Educação  

 

 Fala-se em tecnologia, em velocidade de informação, em informatização, em 

aceleração da aprendizagem e, paralelo a isso, presenciamos a problemática da 

formação e da docência, educadores com visão conservadora da pedagogia 

tradicional, currículos defasados e alunos produzindo cada vez menos saberes. 

Partindo desse contexto, Tecnologia Educacional, nada mais é do que novos 

métodos de ensino, treinamento de professores, materiais de ensino, revisão de 

currículos, aprendizagem independente, pesquisa e avaliação. 

 De acordo com Imbernón (2000, p. 29), é comum na área de educação serem 

impostas propostas, sem ao menos verificar se estas são condizentes com a 

realidade. O ensino, conforme o autor deve ser adaptado à sociedade e sabe-se que 

a sociedade atual exige saberes múltiplos e amplos, uma vez que o planejamento de 

estratégias e linhas de ação que impulsionam o sistema socioeconômico-político-

educacional dos países, faz o delineamento das normas de comportamento e 

consumo da sociedade. É válido salientar que os meios de comunicação, em 

especial a televisão e a internet são os grandes educadores, repassando todos os 

tipos de valores e desvalidando os valores morais e éticos. 

 Gonçalves et al (2007, p. 238) salientam que a indústria cultural seduz as 

massas para o consumo, para que esqueçam a exploração que estão sofrendo nas 

relações de produções. A autora lembra que a mídia especializa-se em formar 

opinião e modificar atitudes. É por isso que a educação precisa rever sua posição e 

sua função na sociedade que clama dos indivíduos raciocínio, capacidade, 

criatividade e qualificação. Urge repensar a educação dando ênfase a formação do 

professor para que ele faça a diferença na educação das crianças, dos jovens e dos 

adultos nesta era globalizada e de consumo.  
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 A tecnologia na educação apresenta-se na ferramenta preponderante de 

mudanças e de inclusão na área social e do trabalho.     

     

3 ATECNOLOGIA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA  

 

 O desafio da escola é trazer para o seu contexto as informações presentes na 

tecnologia e as próprias ferramentas tecnológicas, inserindo-as com os 

conhecimentos escolares.   

 Gonçalves (2004, p. 51), destaca: “Conscientes dessa nova realidade que nos 

cerca, deve-se refletir sobre os métodos de trabalho e teorias de ensino adequando-

os aos avanços tecnológicos”. 

 O autor, na mesma página, cita D’Ambrósio (1990), que também afirma:  

 
 

Um dos maiores males que a escola pratica é tomar a atitude de que 
computadores, calculadoras e coisas do gênero não são para as escolas 
dos pobres. Ao contrário: uma escola de classe pobre necessita expor seus 
alunos a esses equipamentos que estarão presentes em todo mercado de 
futuro imediato. Se uma criança de classe pobre não vê na escola um 
computador, como jamais terá oportunidade de manejá-lo em sua casa, 
estará condenada a aceitar os piores empregos que lhe ofereçam... ignorar 
a presença de computadores é condenar os estudantes a uma 
subordinação total a subempregos.  

 
 
 Demo (2006, p. 77), lembra que os educadores, em sua grande maioria, 

persistem na visão conservadora da pedagogia tradicional. 

 Gonçalves (2004, p. 52) salienta que, para muitos professores, não há outro 

instrumento eficaz senão o giz e a lousa. Para o referido autor as iniciativas do 

governo para a inclusão tecnológica e social, estão em contrapartida com a falta de 

profissionais especializados e treinados para lidar com a tecnologia.  

 Sabe-se que os computadores nas escolas, na maioria das vezes, são 

usados para consultas de textos na Internet ou digitação de textos. Gonçalves 

(2004, p. 53), destaca: “Ainda são pouco explorados para as disciplinas do campo 

das exatas”, o que mostra a falta do uso do computador como ferramenta 

educacional para o ensino-aprendizagem da matemática, por exemplo. “Verifica-se 

nas escolas públicas que o uso de editores de texto são maiores que o uso de 

softwares educativos”, diz o autor na mesma página.  
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 As observações de Gonçalves (2004) nos remetem a idéia de que a 

tecnologia não deve ser apenas um recurso a mais para os professores ministrarem 

suas aulas, mas sim, um recurso que permita a inclusão social. Ressalta o autor na 

página 54: “Infelizmente muitos professores ainda não estão preparados para utilizar 

reflexivamente o computador em sala de aula”.  

 Gonçalves (2004, p. 55), finaliza: 

 
 

Acredita-se que o computador em sala de aula não irá substituir o professor 
ou trazer o ‘caos’ ao ensino, mas sim contribuir para novas reflexões sobre 
as metodologias de ensino e adaptação dos professores, dos alunos e das 
escolas em uma projeção de mudança na sociedade de produção para uma 
sociedade de informação. 

 

 A introdução das ferramentas computacionais, segundo Trainotti (2003, p. 

87), vem ampliando as possibilidades de construção interativa entre o aluno e o 

contexto instrucional em que se realiza a aprendizagem.  

 Ainda é Trainotti (2003, p. 97), quem salienta: 

 
 

Fundamentalmente, será o educador que fará com que a tecnologia adquira 
o direito de ser ‘educacional’, transcendendo o campo do uso do recurso 
pelo recurso, no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, 
incorporando-a num projeto pedagógico mais amplo. 

 
 
 Silva (2005), na reportagem intitulada O Ensino na Era da Tecnologia, explica 

que segundo o pedagogo Jam Amos Comenius, considerado um dos maiores 

educadores do século XVII, é necessário desenvolver um método de ensino em que 

os professores lecionem menos, mas os alunos, por seu lado, aprendam mais.  

 A autora, na página 22, a respeito do assunto, destaca que cinco séculos 

depois, esta mesma questão continua presente para os especialistas, guardada as 

devidas proporções. “Só que, nos dias de hoje, um dos caminhos mais concorridos 

para esse fim é o uso da tecnologia”, conclui a autora.  

 

3.1 Educação a distância (EAD) 

 

 O crescimento vertiginoso de cursos à distância é uma realidade e não se 

constituiu de maneira alguma obstáculo para a aprendizagem. Constatam-se vários 

contextos negativos em torno da Educação à Distância e, comumente se ouvem 
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comentários maldosos de que esse tipo de educação não tem valor, por ser 

extremamente inferior e sem credibilidade, passando assim uma imagem combalida 

da mesma.  

 Para Demo (2006, p. 102):  

 
 

É fundamental que se abram novas oportunidades, não só porque as 
oportunidades no Brasil ainda são mínimas (em particular de formação 
superior), mas principalmente para descortinar horizonte infinito de 
formação permanente para todos.  

 
 
 Demo (2006, p. 104) cita Becker (2003, p. 5) o qual afirma que a 

aprendizagem não pode ser debitada ao ensino e a educação à distância não pode 

ser outra maneira de ensinar, mas oportunidade renovada e potencializada de 

educar, conhecer, aprender. Demo na mesma página, lembra que Piaget define a 

aprendizagem humana como a construção de estruturas de assimilação, o que 

significa que se aprende porque se age para conseguir algo e, num segundo 

momento, para se apropriar dos mecanismos dessa ação primeira, portanto, 

aprende-se porque se age e não porque se ensina.  

 Entende-se então, que a fonte da aprendizagem é ação do sujeito, ou melhor, 

aprende-se por forças das ações que praticamos. 

 Lembra-se que a Educação à Distância permite às pessoas oportunidades de 

educação permanente, tornando possível o estudo nas horas livres, nas férias, após 

a jornada de trabalho, enfim o tempo que tiver disponibilidade. A população menos 

favorecida é uma das grandes beneficiadas da Educação à Distância, pois é grande 

parte dela que realiza cursos noturnos, enfrentando ainda dificuldades de acesso. 

 Demo (2006, p. 110), ressalta: 

 
 

Um curso de graduação poderia, em princípio, ser feito em quatro ou dez 
anos, dependendo da disponibilidade individual do estudante. É viável que 
alguém, tendo maiores e melhores recursos, apresse o tempo, enquanto 
outro o retarde, dependente de seu trabalho, condição de vida, interesse. É 
direito poder estudar conforme as possibilidades de cada qual. 

 
  

Conforme Pereira (2007, p. 40), o desafio da Educação à Distância é 

conseguir que o aluno tenha a atenção presa. “Para isso precisamos sair do lugar 

comum. Ter animação ou interação no produto”. 
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 Natali (2010, p. 24), destaca que as instituições de ensino superior já 

perceberam que precisam modernizar suas aulas. Para tal, já começou a 

disponibilizar conteúdos didáticos via blackboards, internet, celulares, bibliotecas 

virtuais, etc., e a usar os 20% permitidos de ensino à distância nos cursos 

presenciais e também a preparar os professores para o melhor uso pedagógico das 

tecnologias. 

 Moran (2008, p. 25), diretor do Centro de Educação à Distância da 

Universidade Anhanguera, afirma:  

 
 

As tecnologias móveis desafiam as instituições de ensino superior a sair do 
ensino tradicional, em que o professor é o centro, para uma aprendizagem 
mais significativa e integrada, com momentos presenciais e outros à 
distância, mantendo vínculos pessoais e afetivos, estando juntos 
virtualmente.  

 
 
 O diretor, que também é professor de Televisão e pesquisador do Projeto 

Escola do Futuro da Universidade de São Paulo (USP), em 1994 escreveu sobre o 

fascínio exercido pela TV nas pessoas e como esse fascínio poderia ser utilizado 

pela educação. 

 Para regulamentar o ensino à distância no Brasil, o país contou com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a qual dispõe a respeito do ensino presencial 

e à distância. Conforme a Revista de Ensino Superior (2006), o primeiro decreto que 

regulamenta especificamente a EAD, foi publicado em 1998 sendo revogado e 

substituído pelo Decreto 5.622, de dezembro de 2005. 

   

4 O COMPUTADOR COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL 

 

 Embora se afirme que o computador esteja revolucionando o processo 

ensino-aprendizagem, antes de nos determos nessa ferramenta, é importante 

lembrar o celular, que tantas vezes é criticado e até mesmo proibido o seu uso em 

muitas escolas. Segundo Natali (2010, p. 27), “o celular é a tecnologia que mais 

evolui e que melhor é utilizado pelos alunos da Universidade Anhanguera”. O uso 

inicial é para se comunicar. O aluno acessa mais o celular do que o e-mail. Ainda de 

acordo com a autora, os celulares mais modernos realizam a integração tecnológica 
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mais avançada. Com ele é possível aprender, comunicar e divulgar informações de 

qualquer lugar a qualquer momento.  

 Moran (2008, p. 27), salienta:  

 
 

Poucas instituições integram o celular a outras tecnologias mais 
consolidadas na educação como o computador, esquecendo-se que muitos 
celulares são computadores em rede, gravadores, filmadoras, tudo ao 
mesmo tempo e de forma fácil e imediata. Algumas instituições 
disponibilizam os conteúdos e atividades das aulas no ambiente virtual de 
aprendizagem e nos celulares. É um caminho sem volta. 

 
 
 É válido lembrar que a grande maioria das escolas proíbe o uso do celular na 

sala de aula.  

 O uso do computador na educação é desenvolver o raciocínio dos alunos, 

possibilitando a resolução de problemas. Além disso, o computador auxilia o 

professor a entender que a educação não é transferência de conhecimento do 

professor para o aluno. O que está sendo proposto, dizem Salgado e Amaral (2008, 

p. 148), “é uma nova abordagem educacional que muda o paradigma pedagógico do 

instrucionismo para o construcionismo”. 

 É válido ressaltar que o sistema educacional resiste às mudanças. A 

tendência é manter o paradigma instrucionista. Dizem Salgado e Amaral (2008, p. 

149), que isso ocorre por “razões de ordem histórica”, mas observa-se também, 

como educadora que somos, a falta de vontade de muitos professores em promover 

esta mudança, até mesmo porque temem serem substituídos pelo computador. 

 Os autores, na página 149 destacam: 

 
 

A mudança de paradigma educacional deve ser vista como algo que vai 
além da vontade política e econômica. Ela deve ser acompanhada da 
inclusão de ferramentas que permitam a implementação do paradigma 
construcionista... É necessário usar uma ferramenta que facilite a expressão 
do raciocínio e a reflexão e a depuração do mesmo. O computador pode ser 
essa ferramenta. 

 
 
 O autor enfatiza que para ser efetivo no processo de ensino-aprendizagem, o 

computador não pode ser inserido na educação como uma máquina de ensinar. “No 

paradigma construcionista, o computador deve ser usado como uma ferramenta que 

facilita a descrição, a reflexão e a depuração de idéias”, dizem Salgado e Amaral 

(2008, p. 150).            
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 Moran (2008, p. 123), destaca que a apropriação das tecnologias pelas 

escolas passa por três etapas. A primeira é no sentido de melhorar o que já se vinha 

fazendo, como melhorar o desempenho e a gestão, automatizar processos e 

diminuir custos. A segunda é a criação de uma página na web com algumas 

ferramentas de pesquisa e comunicação, como divulgação de textos e endereços 

interessantes, desenvolvendo alguns projetos e atividades no laboratório de 

informática. A terceira começa com o amadurecimento de sua implantação e o 

avanço da integração das tecnologias.  

 A verdade que o computador, como as outras tecnologias como o celular, 

Internet, MP3, câmera digital, etc, caminham na direção da convergência e 

integração e são decisivas no trabalho, na vida e em todas as dimensões sociais.  

 Considera-se importante acrescentar que não basta usar as tecnologias, mas 

saber usar de maneira criativa e benéfica. É lamentável também que as escolas não 

disponibilizem o uso do computador de maneira prazerosa, uma vez que mais 

proíbem do que permitem o acesso à Internet. 

 Moço (2010, p. 41) destaca o trabalho da professora Karla Emanuella Veloso 

Pinto, eleita Educadora do Ano no Prêmio Victor Civita Educador Nota 10, de 2009. 

Esta professora revolucionou a tarefa de casa, usando a Internet para acompanhar o 

trabalho de seus alunos do 8º e 9º ano, na disciplina de Geografia, na escola 

instalada no campus da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. A 

respeito disso, o autor enfatiza: 

 
 

Karla lançou mão de um ambiente virtual, uma espécie de rede de 
relacionamento a serviço da educação. Chats e fóruns foram usados para 
enviar atividades à garotada. Ela programava situações de debate online, 
tirava dúvidas via Internet e ainda disponibilizada material de referência 
para a consulta bibliográfica. 

 
 
 A idéia da professora, segundo Moço (2010, p. 41-2), fez com que os 

estudantes passassem a acessar as plataformas e publicar as pesquisas que 

realizavam e comentários a respeito das postagens dos colegas, inclusive durante 

os fins de semana e a noite. 
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5 RESULTADO DA PESQUISA  

 

 Conclui-se da análise dos questionários que:  

• A primeira pergunta referia-se ao primeiro contato dos alunos com o mundo 

informatizado. Como pode-se observar no Gráfico 1, os primeiros contatos se deram 

em suas próprias casas,   o que significa que quase a metade desses alunos possui 

computador. A escola não foi a responsável pela inserção no mundo informatizado 

da maioria dos entrevistados. 
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Gráfico 1 - Questão 1: ”Como você começou seu contato com o  

mundo informatizado?” 

 

• Na segunda questão (Gráfico 2) referente a freqüência e local de acesso ao 

computador, comprovou-se que em casa é o local de maior acesso pelos alunos.  
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Gráfico 2 – Questão 2: "Você tem um acesso freqüente  

a um computador?" 

 

• O tempo que usam o computador está representado no Gráfico 3. Observa-

se que não é um período normal.  
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Gráfico 3 – Questão 3: “Tempo de acesso por dia". 

 

• O Gráfico 4 demonstra que os alunos mais acessam, na sequência: Orkut, 

música, vídeos, pesquisa, jogos, e-mail, chat, twitter, blog. O facebook não é 

acessado por nenhum aluno. 
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Gráfico 4 – Questão 4: “O que você acessa?" 

 

• Na questão 5, questionou-se qual a relação do aluno com o computador. 

Conforme o Gráfico 5, a maioria afirma sentir necessidade de diariamente acessar 

computadores conectados à Internet. Constatou-se também que existem alunos que 

não sentem necessidade de usar o computador no seu dia-a-dia. 
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Gráfico 5 – Questão 5: “Identificar sua relação com o computador” 
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• No que se refere ao conhecimento que os alunos têm sobre os aplicativos, 

no Gráfico 6 mostra-se os seguinte resultados. Observa-se que a maioria domina o 

conhecimento em e-mail, Orkut, fórum, blog, twitter e chat e o que menos dominam 

é cálc. Excel.  
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Gráfico 6 - Questão 6: “Qual o conhecimento que você tem  

sobre os seguintes aplicativos?” 

 

• Na questão 7, onde pergunta-se se existem laboratórios de Informática, 

demonstra-se a quantidade de escolas que possuem laboratório de informática. Dos 

47 alunos, 44 responderam que as suas escolas possuem laboratório de informática. 

Considera-se isso, ponto positivo na educação.  

• O Gráfico 7 demonstra as experiências realizadas na sala de Informática, 

nas escolas que possuem laboratório. A maioria das escolas proporciona aos alunos 

atividades planejadas com objetivos definidos. As atividades de 13 escolas, apenas 

ajudam entender o que foi visto em sala de aula. Um aluno disse que na sua escola, 

as atividades ajudam a entender o que foi visto em sala de aula, às vezes são livres, 

sem orientação dos professores e, outras vezes, planejadas. 
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Gráfico 7 - Questão 8: “Caso exista laboratório de informática em sua escola,  

as experiências realizadas na sala de informática...” 

 
 • Quanto ao incentivo do uso do computador na escola, conforme o Gráfico 8, 

a maioria incentiva, outras, vagamente,  mas exigir, somente 4 escolas exigem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 8 - Questão 9: "Há incentivo ao uso de computador em sua escola" 

 

O equipamento que os alunos usam com maior freqüência é o celular (27 

alunos), seguido da Internet (25 alunos), após vem a câmera digital (19 alunos), o 
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gravador de CD (18 alunos), o DVD (17 alunos), a impressora (11 alunos), o scanner 

(7 alunos) e por último, a filmadora (6 alunos). 
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Gráfico 9 - Questão 10: “Dos equipamentos abaixo, qual você usa  

com mais freqüência?" 

 

A professora de Informática, que ministra aulas a esses alunos, disse 

 • Que com as tecnologias na escola, o professor tem o mundo em tempo real 

dentro da sala de aula e que a sala de aula não é mais um ambiente fechado, sem 

atrativos e estanques. Relatou que ao longo de sua carreira observou significativas 

evoluções, mas percebeu que isso só ocorreu no momento em que houve troca de 

experiências com os outros, oportunidades de conhecer diferentes formas de 

ensinar, utilizando ferramentas diferenciadas. Reproduz-se aqui, suas palavras: “É o 

momento em que mais crescemos”.  

 • Ela acredita que as novas tecnologias serão incorporadas aos demais 

recursos e que em cada sala de aula haverá todo tipo de ferramenta, sendo que as 

escolas estarão equipadas com os mais recentes mecanismos possibilitando um 

ensino de melhor qualidade. 

 • Quanto ao seu trabalho desenvolvido na escola, ela diz estar sempre 

buscando novas formas de ensinar e também de aprender. Acredita que para fazer 

um trabalho bem feito é importante gostar do que faz e diz-se apaixonada pelo que 
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faz. Não se considera perfeita, procura fazer o melhor, erra e dá o melhor de si para 

corrigir o erro.  

 • Quanto às metodologias de trabalho usadas na escola a professora diz que 

desde o início do ano de 2009, a escola vem adotando a tecnologia webquest, como 

uma das propostas de trabalho na sala de aula digital, por acreditar que, o simples 

ato de busca de informações na Internet sem uma orientação torna-se dispersivo e 

inútil, sem qualidade pedagógica. Por outro lado, quando bem orientado, transforma-

se em um processo valioso, cria um ambiente de interatividade, facilita e motiva a 

aprendizagem.  Sendo assim, no planejamento das atividades que utilizam 

tecnologias como recurso pedagógico foi desenvolvido pelas professoras dos 

diferentes componentes curriculares com assessoramento da responsável pela SI, 

várias webquests e disponibilizadas no site da escola para que toda a comunidade 

escolar, principalmente os alunos, tenha acesso durante e após o horário de suas 

aulas. Esse material didático digital, de autoria dos próprios docentes ou de outros 

autores orientam os trabalhos presenciais e/ou à distância. Essa proposta teve uma 

aceitação bastante positiva por grande parte das professoras, juntamente com seus 

alunos.   

 • Para uma melhoria do trabalho do professor em relação às tecnologias, a 

professora ressalta que é importante o professor dedicar um tempo para o 

planejamento, pois se isso não ocorrer ele acabará chegando na sala de aula sem 

uma proposta de trabalho. Precisa definir: O que fazer? Como fazer? E para que? 

Elaborar roteiro e indicar fontes, assim o seu aluno terá um caminho a seguir e uma 

meta a alcançar.    

 Uma forma de sensibilizar alguns colegas para uso das tecnologias é mostrar 

experiências que deram certo, exemplos de outros e, procurar conhecer suas 

dificuldades e medos para ajudar a superá-las. Quanto aos conteúdos é importante 

que o professor esteja em sintonia com os demais. Ela destaca que é necessário 

conhecer um pouco de tudo, ter uma visão abrangente.  

 Observa-se que a professora é bastante consciente de seu trabalho, pois 

entende a interação em sala de aula de forma positiva para a aprendizagem, como 

consequência de um bom planejamento.  

 Constata-se que ela acredita nas novas tecnologias como ferramentas na 

educação. O fato dela dizer que está sempre procurando dar o melhor de si faz com 
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que ela supere o seu papel de mediadora da construção do conhecimento, 

valorizando a sua prática. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Acredita-se que as novas tecnologias são uma realidade na educação. O 

computador, por exemplo, em sala de aula e com um professor criativo e mediador 

na construção do conhecimento, fará com que os alunos descubram e manifestem 

por si o seu potencial de aprendizagem.  

 O professor, ao contrário de que muitos imaginam, não desaparecerá. É ele 

quem vai alimentar o processo e o desejo de pesquisa dos alunos, mantendo-os 

curiosos e em estudo contínuo. Lembra-se que para isso, é necessário preparar o 

professor de forma permanente, oferecendo cursos intensivos.  

 Com relação às escolas, a vontade política deve ser mais ativa, dotando as 

instituições educacionais com estas maravilhas denominadas tecnologias. O acesso 

e a inclusão a essa nova escola deve atingir a todos, uma vez que a igualdade de 

oportunidades é um direito de cidadania.  

 Após os estudos que enriqueceram o nosso conhecimento sobre essas 

ferramentas educacionais e das transformações que delas podem se originar, como 

por exemplo, novas e mais eficientes propostas pedagógicas e da análise do 

questionário aplicado aos alunos e à professora de informática, não temos dúvidas 

de que as novas tecnologias contribuem de forma exacerbada para a construção de 

novas aprendizagens. É válido ressaltar o trabalho da professora Karla, da cidade de 

Lavras (MG), eleita Educadora do Ano no Prêmio Victor Civita Educador Nota 10 de 

2009 e citada neste artigo. Ela é a prova de que a tecnologia expande os 

conhecimentos e ao mesmo tempo gera novos conhecimentos.  

 Verifica-se que os alunos pesquisados no EMAI conhecem e dominam a 

tecnologia computacional e que quase todos possuem computador em casa, 

acessando com freqüência. As respostas desses alunos com relação as suas 

escolas deixaram a impressão que muitas delas não incentivam o uso do 

computador. O ideal seria que todas tivessem como meta o incentivo a esse uso de 

forma interdisciplinar.  

 Acredita-se que o problema não é acessar livremente o computador ou de 

forma planejada. O interessante é que os alunos sejam orientados de como e 
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porque usar o computador. Quando as escolas chegarem a esse patamar, forem 

dotadas de tecnologia, novas metodologias forem inseridas e os professores 

exercerem suas atividades mediadoras, com formação continuada, certamente as 

escolas se transformarão numa explosão de troca de conhecimentos e saberes. 

Sonho? Talvez, pois o processo de aprendizagem com ferramentas informatizadas é 

ainda uma aplicação tímida em nossas escolas.  
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APÊNDICE A 

Questionário aplicado aos alunos da Escola Municipal de Aprendizagem Industrial 

do município de Santa Maria para verificar os conhecimentos  

na área da Informática 
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1. Como você começou seu contato com o mundo inform atizado? 

(   ) na escola (   ) em casa  (   ) na casa de amigos  

(   ) lanhouses (   ) cursos específicos 

 

2. Você tem um acesso freqüente a um computador?  (   ) sim (   ) não 

Caso positivo, onde?  (   ) casa    (   ) escola      (   ) lanhouse    (   ) outros 

 

3. Qual o tempo que você usa o computador por dia? 

(   ) zero hora   (   ) de zero a três horas 

(   ) de cinco a dez horas  (   ) mais de dez horas 

 

4. O tempo que você fica usando o computador, o que  você acessa? 

(   ) e-mail (   ) orkut (   ) blog (   ) twitter (   ) facebook 

(   ) chat (   ) vídeos  (   ) músicas   (   ) pesquisa  

 

5. Das alternativas abaixo, marque a que mais se id entifica sua relação com o 

computador: 

(   ) nos dias de hoje não consigo viver sem computadores conectados a Internet 

(   ) raramente uso o computador 

 

6. Qual o conhecimento que você tem sobre os seguin tes aplicativos: 

- Processador de texto (Word, Writer, Publisher, Composer, etc) 

(   ) muito  (   ) pouco  (   ) nada             

- Programas gráficos de desenhos 

(   ) muito  (   ) pouco  (   ) nada             

- Folha de cálculo (Cal, Excel, etc.) 

(   ) muito  (   ) pouco  (   ) nada             

- Multimédia/CD-ROM 

(   ) muito  (   ) pouco  (   ) nada             

- E-mail, orkut, fórum, blog, twitter, chat, etc 

(   ) muito  (   ) pouco  (   ) nada             

- Editores de vídeo 

(   ) muito  (   ) pouco  (   ) nada             
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7. Em sua escola existem laboratórios de informátic a? (   ) sim     (   ) não 

 

8. Caso exista laboratório de informática em sua es cola, as experiências 

realizadas na sala de Informática: 

(   ) apenas ajudam entender o que foi visto em sala de aula 

(   ) não se relacionam ao que foi visto em sala de aula 

(   ) são atividades livres sem orientação dos professores 

(   ) são atividades planejadas com objetivos definidos 

 

9. Há incentivo ao uso de computador em sua escola?  

(   ) sim    (   ) não    (   ) sim, mas vagamente     (   ) sim, é exigido sua utilização 

 

10. Dos equipamentos abaixo, qual você usa com mais  freqüência?   

(   ) impressora    (   ) equipamento de Internet      (   ) scanner    (   ) gravador de CD 

(   ) câmera digital     (    ) celular               (   ) filmadora         (   ) DVD   
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APÊNDICE B 

Questionário apresentado para a professora de Informática da Escola Municipal de 

Aprendizagem Industrial do município de Santa Maria, no sentido de sondar o seu 

posicionamento frente às novas tecnologias na Escola 
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1) Como caracteriza, neste momento, a sua relação com as novas tecnologias? Que 

evolução se registrou, a esse respeito, o longo da carreira? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2) Como vê o futuro das novas tecnologias na escola?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3) Como avalia o trabalho por si desenvolvido na Escola? Especifique.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4) Comente as metodologias de trabalho usadas na escola. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5) Que sugestões daria para uma melhoria do trabalho do professor em relação às 

tecnologias?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 


