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RESUMO 
 
 
As tecnologias digitais de informação e de comunicação estão presentes na vida da 
maioria dos indivíduos da sociedade contemporânea, causando grandes 
repercussões, na vida pessoal, profissional e acadêmica. As escolas também estão 
sofrendo tal impacto e, vem repensando seu papel, buscando ações que visem 
estratégias de ensino e de aprendizagem na dimensão de uma sociedade mediada 
pelas TDIC. Neste caminho, a pesquisa buscou, como objetivo principal, 
compreender o processo de utilização laboratórios de informática e as práticas 
pedagógicas vivenciadas pelos professores e alunos neste espaço. Os objetivos 
específicos buscaram conhecer a realidade e o funcionamento dos laboratórios de 
informática nos seus aspectos físicos e estruturais, identificar quais professores mais 
utilizaram o laboratório de informática nas quatro escolas participantes da pesquisa, 
apontar as práticas pedagógicas vivenciadas nos laboratórios e identificar se as 
práticas vivenciadas nos laboratórios são consideradas pelos docentes como 
colaboradoras do processo de ensino e de aprendizagem. Esta pesquisa pautou-se 
na abordagem qualitativa do tipo exploratória e explicativa como encaminhamento 
metodológico, sendo realizada em quatro escolas com baixo índice de 
desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da Rede Pública de ensino da cidade 
de Londrina, PR. Para a pesquisa de campo foram eleitos o questionário e a 
entrevista como procedimentos de coleta de dados. Os resultados da pesquisa 
indicam que o laboratório certamente desperta um maior interesse nos alunos, mas, 
apesar de serem utilizados pelos professores, constatou-se que o uso pedagógico 
do computador ainda é pouco explorado, e, que na maioria das vezes acabam 
reproduzindo ações que poderiam ser feitas sem ele. Também foi possível perceber 
que as máquinas não são suficientes para a demanda de alunos, e, no que se refere 
aos aspectos burocráticos, a pesquisa indica que não há dificuldades quanto ao uso.    
 
Palavras Chave: Laboratórios de informática. Utilização de laboratórios. TDIC. 
Práticas pedagógicas. 
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INTRODUÇÃO 

 

As TDIC têm grande influência tanto econômica como socialmente, fazendo 

parte da sociedade contemporânea. Nas palavras de Castells (2000, p. 60), 

“estamos diante de um novo paradigma tecnológico, que é organizado em torno das 

tecnologias de informação associado a profundas transformações em várias 

instâncias da sociedade”. De acordo com essa ideia, a pesquisa feita pela CETIC1 

(BARBOSA, 2014b, p. 23), explicita que: 

 

A Internet está no epicentro das contínuas e rápidas transformações 
tecnológicas que estamos vivendo e, na medida em que ela se torna 
elemento crítico e onipresente na vida social contemporânea, é 
inevitável que produza impactos significativos de natureza social, 
cultural, comportamental, econômica e política. 

 

Diante deste cenário, é notável que o acesso à internet e aos demais 

artefatos tecnológicos façam parte da cultura presente na sociedade contemporânea 

do século XXI e da vida dos indivíduos, principalmente das crianças, adolescentes e 

jovens. O campo educacional também vendo sendo permeado por tais ferramentas, 

seja na tentativa de utilização como recurso pedagógico ou no uso pessoal e social 

pelos alunos e professores. 

A pesquisa Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas Escolas 

Brasileiras, realizado pela Tic Educação (BARBOSA, 2014a, p. 27) ressalta que: 

 

A escola e os atores escolares também estão imersos nesse novo 
paradigma. A Internet, os tablets, os smartphones e as mídias sociais 
têm transformado de forma rápida e profunda a maneira como jovens 
se socializam e se relacionam com o mundo a sua volta. Ao mesmo 
tempo, têm o potencial de gerar impactos no cotidiano dos atores 
escolares, em especial para a formação de alunos para o uso dessas 
mesmas tecnologias. 

 

No que se refere à instituição escolar, pode-se dizer que um outro cenário 

vem se constituindo, no qual a educação vem passando por várias mudanças, 

dentre elas a presença marcante das tecnologias digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC) nos aspectos estruturais, no sentido da inserção de novos 

aparelhos tecnológicos como, por exemplo, o computador, tablet, celular, entre 

                                                           
1 CETIC (Centro de Estudos sobre a Tecnologia da Informação e da Comunicação). 
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outros e nos aspectos funcionais, no sentido das exigências de mudanças nas 

práticas pedagógicas diante do potencial oferecido no uso destes aparatos. 

Diante de tal realidade, depara-se com a necessidade de mudança nas 

formas de conceber e usar as tecnologias que busquem a superação de um uso 

como recurso somente para ensinar e nas maneiras de ver e entender os processos 

de ensino e aprendizagem. Diante cenário que se apresenta no século XXI, a ênfase 

na utilização de tais aparatos tem sido intensa, e, como resultados surgem muitas 

pesquisas, as quais indicam sua importância e contribuição no âmbito educacional.  

Dessa forma, esta pesquisa buscou o questionamento sobre as formas de 

utilização dos recursos tecnológicos, focando principalmente o uso do computador 

como ferramenta pedagógica e suas práticas de uso no contexto pedagógico.  Tal 

questionamento faz sentido tendo em vista que:  

 

[...] os computadores estão propiciando uma verdadeira revolução no 
processo ensino-aprendizagem. Uma razão mais óbvia advêm dos 
diferentes tipos de abordagens de ensinos que podem ser realizados 
através do computador, devido aos inúmeros programas 
desenvolvidos para auxiliar o processo ensino-aprendizagem. 
Entretanto, a maior contribuição do computador como meio 
educacional advêm do fato do seu uso ter provocado o 
questionamento dos métodos e processos de ensino utilizados [...] 

(VALENTE, 1993, p. 14). 
 

Um aspecto de grande relevância presente na realidade das escolas no que 

se diz respeito à utilização das TDIC é sobre a sua utilização e a atuação do 

professor diante de tais ferramentas. No entanto, percebe-se quão grande é o 

desafio no que se refere à utilização das TDIC como ferramentas pedagógicas que 

superem o uso destas como recurso de ensino, pois vai muito além do desejo ou 

recusa do professor em inserir tais ferramentas em suas aulas. 

Os dados apontados pela CETIC (BARBOSA, 2014a, p. 57), nos mostram 

que: 

 

Os educadores pouco inovam em propostas metodológicas 
colaborativas com recursos digitais (29%), apesar de já serem 
usuários de Internet em suas próprias residências (92%, índice 
imensamente superior à média da população do país que é de 40%). 

 

Diante do exposto é possível perceber que muitos professores, por diversas 

razões, preferem não apostar nas metodologias de ensino com a utilização das 
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ferramentas tecnológicas, mesmo aqueles que têm acesso a esses recursos e que 

sabem como utilizá-las. Nesse sentido, Valente (1993, p. 6) aponta que: 

 

A mudança da função do computador como meio educacional 
acontece juntamente com um questionamento da função da escola e 
do papel do professor. A verdadeira função do aparato educacional 
não deve ser a de ensinar, mas sim a de criar condições de 
aprendizagem. Isso significa que o professor precisa deixar de ser o 
repassador de conhecimento – o computador pode fazer isso e o faz 
tão eficiente quanto professor – e passar a ser o criador de 
ambientes de aprendizagem e o facilitador do processo de 
desenvolvimento intelectual do aluno. 

 

Isso certamente não é uma tarefa simples e fácil, implica na superação de 

crenças, medos e paradigmas e projeção do que o uso de tais artefatos podem 

agregar em suas práticas e, para tanto, faz-se necessário um processo contínuo de 

formação. Neste sentido, é importante que o professor seja estimulado a perceber 

que seu papel está mudando e que ele também possa ser autor de seu processo de 

formação frente à utilização das TDIC, criando, assim, estratégias de ensino com 

uso pedagógico para a inserção das tecnologias dentro de sala de aula que atinjam 

resultados que façam significado, tanto para o professor como para os alunos. 

No entanto, entende-se que o professor já não é mais a única forma de fonte 

de informação, mas, será aquele que poderá criar estratégias de uso pedagógico por 

meio dos recursos que lhe são oferecidos priorizando práticas de aprendizagens em 

detrimento de práticas centradas no ensino. Neste sentido, as TDIC podem 

possibilitar algumas ações diferenciadas e tornarem-se ferramentas de apoio, sem 

colocar os aparatos tecnológicos como a solução para os problemas, mas entendê-

las como fonte de apoio. 

Deve-se ressaltar que não é somente o papel do educador ou o uso das TDIC 

que determinarão um bom resultado, pois existem outros fatores que precisam de 

atenção, como por exemplo, a infraestrutura, a formação técnica e pedagógica do 

profissional para lidar com os recursos, ainda, o apoio e o suporte que a escola 

oferece ao professor, entre outros. 

Dessa forma, este estudo busca responder ao seguinte problema: como são 

utilizados os laboratórios de informática das escolas públicas de Londrina 

participantes do projeto OBEDUC/ NOVOS TALENTOS? Que práticas pedagógicas 

ocorrem nos momentos de utilização destes espaços?  
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A busca por respostas a esses questionamentos conduziu a proposição dos 

objetivos que norteiam este trabalho, sendo o objetivo geral: compreender o 

processo de utilização dos laboratórios de informática e as práticas pedagógicas 

vivenciadas pelos professores e alunos neste espaço. 

Os objetivos específicos que orientaram este estudo foram: conhecer a 

realidade e o funcionamento dos laboratórios de informática nos seus aspectos 

físicos e estruturais; Identificar qual/is professor/es mais utilizou/aram o laboratório 

de informática nas quatro escolas participantes da pesquisa; Apontar as práticas 

pedagógicas vivenciadas nos laboratórios; Identificar se as práticas vivenciadas nos 

laboratórios são consideradas pelos docentes como colaboradoras do processo de 

ensino e de aprendizagem. 

Neste estudo, a opção se deu pela abordagem qualitativa e pesquisa 

exploratória-explicativa como procedimento metodológico, pois buscou investigar, 

refletir, analisar e entender a realidade.  

A abordagem qualitativa se caracteriza por não ser um conjunto de 

procedimentos que busca métodos quantitativos para sua coleta de dados, mas 

consiste na introdução e na perspectiva de interpretação do pesquisador no contexto 

de sua pesquisa, ou seja, caberá ao pesquisador interpretar a realidade em que fará 

seu trabalho. 

Segundo Liebscher (1998, p. 668): 

 
Os métodos qualitativos são apropriados quando o fenômeno em 
estudo é complexo, de natureza social e não tende à quantificação. 
Normalmente, são usados quando o entendimento do contexto social 
e cultural é um elemento importante para a pesquisa. Para aprender 
métodos qualitativos é preciso aprender a observar, registrar e 
analisar interações reais entre pessoas, e entre pessoas e sistemas. 

 

Os caminhos percorridos nesta pesquisa vão ao encontro do apresentado 

pelos autores Bogdan e Biklen (1982, p. 22) em relação à pesquisa qualitativa, que, 

segundo eles “[...] envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato 

direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o 

produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes.”  

A opção da pesquisa com caráter exploratório se refere à busca por uma 

visão geral de um objeto de estudo, neste caso, o uso dos laboratórios e as práticas 
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pedagógicas vivenciadas neste espaço. Sobre a pesquisa explicativa Gil (2008, p. 

47) explica que: 

 
São aquelas pesquisas que têm como preocupação central identificar 
os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos 
fenômenos. Este é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o 
conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das 
coisas.  

 

Desse modo, compreende-se que a abordagem qualitativa do tipo exploratória 

e explicativa é de suma importância na realização deste trabalho, pois favorece a 

identificação dos fatores que respondam aos questionamentos levantados.  

Esta pesquisa foi além de apresentações numéricas, buscando entender 

todos os aspectos envolvidos na utilização do laboratório de informática e em 

relação à percepção do professor sobre o uso deste espaço em suas práticas 

pedagógicas.  

O estudo em questão teve como público participante os responsáveis pelo 

controle da utilização dos laboratórios de informática nas escolas e os professores 

que mais utilizam este espaço em suas aulas, totalizando oito pessoas em todo o 

processo. O cenário da pesquisa foi constituído por quatro escolas da Rede Pública 

de ensino da cidade de Londrina, PR, que participam do projeto OBEDUC2 e 

NOVOS TALENTOS3. A investigação foi realizada no período compreendido entre o 

primeiro e segundo semestre do ano de 2014. 

Para a realização da pesquisa foi necessário utilizar vários procedimentos a 

fim de tornar possível o levantamento das informações necessárias. Para tanto, 

inicialmente foi aplicado um questionário aos responsáveis pelos laboratórios de 

informática de cada escola com o propósito de identificar quais os professores que 

fizeram uso deste espaço nos últimos quatro meses e ainda analisar alguns 

aspectos referentes aos laboratórios de informática da escola no que diz respeito à 

infraestrutura, a manutenção técnica, ao acesso à internet, ao interesse dos 

                                                           
2 Programa Observatório de Educação – UEL - financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes) (OBEDUC UEL, 2015). 
3 Novos Talentos- O Programa Novos Talentos tem como objetivo apoiar propostas para realização 

de atividades extracurriculares para professores e alunos da educação básica, tais como cursos e 
oficinas, visando à disseminação do conhecimento científico, ao aprimoramento e à atualização do 
público-alvo (COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, 
2014). 
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professores em utilizar os laboratórios e as dificuldades que os professores possuem 

quanto à utilização do laboratório, questões burocráticas e outros aspectos. 

A escolha do questionário nessa primeira etapa se deu pela facilidade que 

esta ferramenta oferece no que se refere ao levantamento de dados. Esta foi 

utilizada para gerar os dados necessários para a próxima etapa, a entrevista. 

Posteriormente, uma entrevista foi realizada com os professores identificados 

pela pessoa responsável pelo laboratório de informática como os mais 

frequentadores daquele espaço, com o objetivo de identificar as práticas 

pedagógicas vivenciadas nos laboratórios e se estas podem ser consideradas pelos 

docentes como colaboradoras do processo de ensino e de aprendizagem. A opção 

pela entrevista neste trabalho se deu pelo motivo de que diante dos objetivos que se 

pretendia atingir, esta se prestava como a forma mais indicada de conseguir coletar 

os dados necessários para a pesquisa, pois proporciona o contato direto com o 

sujeito entrevistado oportunizando interações que não seriam possíveis apenas com 

questionário. 

A entrevista é definida por Haguette (1997, p. 86) como um “[...] processo de 

interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por 

objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado”. Deste modo, 

nesta pesquisa a entrevista possibilitou obter as informações que esperávamos para 

o andamento do trabalho, e, é importante ressaltar que “[...] a entrevista não deve 

ser utilizada visando obter dados precisos, tais como datas, relações numéricas etc". 

(GIL, 1996, p. 51). No entanto, deve ser utilizada como uma forma de entender o 

processo e os aspectos envolvidos, tendo uma relação mais direta e aberta com a 

pessoa entrevistada. 

O levantamento bibliográfico favoreceu a compreensão do percurso das TDIC 

no contexto educacional no tocante aos programas e políticas em âmbito nacional e 

estadual com breve contextualização histórica, bem como o desvelamento do uso 

pedagógico destes dispositivos em sala de aula. 

A organização do trabalho relativo ao estudo se deu perante a busca pela 

identificação e análise de uso e de práticas pedagógicas dos professores realizadas 

nos laboratórios de informática das escolas pesquisadas. Para tanto, o presente 

trabalho foi dividido em quatro capítulos. Sendo que no primeiro apresenta-se um 

levantamento sobre o histórico da informática educativa no Brasil, com o objetivo de 
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contextualizar o tema e de perceber o quanto a informática evoluiu desde o seu 

surgimento no espaço educativo, destacando seus principais projetos. 

O segundo capítulo apresenta alguns aspectos relevantes para o trabalho 

sobre as políticas e Programas no Estado do Paraná.  Neste também são 

apresentados alguns apontamentos em relação às diretrizes para o uso de 

tecnologias educacionais e sobre alguns Programas que o Governo do Estado 

oferece às escolas. 

O terceiro capítulo busca relacionar a presença das TDIC na educação e o 

uso pedagógico das mesmas, por meio de aportes teóricos envolvendo teses e 

dissertações, aspectos sobre as tecnologias digitais de informação e comunicação e 

seu uso pedagógico diante do cenário atual.  

O quarto capítulo apresenta a coleta e análise de dados, e, para a 

estruturação e análise dos dados, pautamo-nos em buscas por publicações de 

artigos científicos em base de dados referentes ao tema da pesquisa e também em 

autores que discutem sobre o assunto.  

Nas considerações finais, o caminho é retomado a fim de fazer uma análise 

geral do trabalho e dos objetivos percorridos, bem como apresentar os resultados 

obtidos com a pesquisa de campo realizada nas escolas participantes deste estudo. 
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CAPÍTULO 1 

A INFORMÁTICA EDUCATIVA NO BRASIL: POLÍTICAS E PROGRAMAS 

 

Este capítulo tem como propósito apresentar um pouco da história da 

informática no Brasil e também destacar alguns Programas que foram de extrema 

importância para a evolução e inserção das TDIC dentro das escolas. 

Antes de adentrar na discussão sobre a utilização dos laboratórios de 

informática nas escolas, é importante entender a raiz da informática educativa no 

Brasil, que segundo Moraes (1993), foi discutida pela primeira vez em 1971 quanto 

ao uso de computadores para o ensino de Física, e, em 1973 o uso do computador 

começou a ser desenvolvido em universidades como recurso auxiliar do professor 

de Química e, a partir daí, o computador se tornou uma ferramenta para o 

desenvolvimento de software educativo. 

As experiências em torno da informática educativa aconteceram 

primeiramente em universidades, resultando em alguns projetos de grande 

importância, dentre eles o Educom, que foi o marco principal para a formulação 

política nacional de informática educativa. Em 1986, como resultado do projeto 

Educom, o MEC (Ministério Nacional de Educação) criou o Programa de Ação 

Imediata que era destinado a capacitar professores e proporcionar infraestruturas 

que dessem suporte para que a educação acontecesse, o que resultou em vários 

projetos, como por exemplo, o Cied, o Ciet e o Cies. 

Em 1989, o MEC implantou o Proninfe (Programa Nacional de Informática na 

Educação), cuja finalidade era desenvolver a Informática Educativa no Brasil, por 

meio de projetos e atividades em fundamentos pedagógicos atualizados. O 

programa pretendia apoiar o desenvolvimento e a informática nos ensinos de 1º, 2º e 

3º graus e ainda estimular à criação de vários centros distribuídos pelo país, com o 

propósito de criar e integrar pesquisas, promovendo a capacitação contínua e 

permanente de professores e a formação de recursos humanos, além de promover a 

produção, aquisição, adaptação e avaliação de softwares educativos. 

Mais tarde, em 1997, foi criado pelo MEC o Proinfo (Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional) que serviria para promover o uso pedagógico das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na Rede Pública de Ensino Médio 

e Fundamental. 
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O Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo) foi um Programa 

educacional criado pela Portaria nº 522/MEC, de 9 de abril de 1997 e regulamentado 

pelo Decreto 6.300, de 12 de dezembro de 2007, para promover o uso pedagógico 

de Tecnologias de Informática e Comunicações (TIC) na Rede Pública de Ensino 

Fundamental e Médio. 

Segundo o portal do MEC, o Proinfo é um Programa educacional com o 

objetivo de promover o uso pedagógico da informática na Rede Pública de 

Educação Básica. O programa leva às escolas computadores, recursos digitais e 

conteúdos educacionais. Em contrapartida, Estados, Distrito Federal e municípios 

devem garantir a estrutura adequada para receber os laboratórios e capacitar os 

educadores para uso das máquinas e tecnologias. 

Ainda segundo o portal do MEC, para fazer parte do Proinfo Urbano e/ou 

Rural, o município deve seguir três passos: a adesão, o cadastro e a seleção das 

escolas. A adesão é o compromisso do município com as diretrizes do programa, 

imprescindível para o recebimento dos laboratórios. Após essa etapa, deve ser feito 

o cadastro do prefeito no sistema, que permitirá o próximo passo, que é a inclusão 

das escolas no Proinfo. 

Como citado anteriormente, o PROINFO foi implantado pelo MEC, no qual os 

Governos Estaduais representados por suas respectivas Secretarias de Educação - 

SEE e a sociedade organizada, e as suas estratégias são: 

 

Subordinar a introdução da informática nas escolas a objetivos 
educacionais estabelecidos pelos setores competentes; condicionar 
a instalação de recursos informatizados à capacidade das escolas 
para utilizá-los (demonstrada através da comprovação da existência 
de infraestrutura física e recursos humanos a altura das exigências 
do conjunto hardware/software que será fornecido); promover o 
desenvolvimento de infraestrutura de suporte técnico de informática 
no sistema de ensino público; estimular a interligação de 
computadores nas escolas públicas, para possibilitar a formação de 
uma ampla rede de comunicações vinculada à educação; fomentar a 
mudança de cultura no sistema público de ensino de 1º e 2º graus, 
de forma a torná-lo apto a preparar cidadãos capazes de interagir 
numa sociedade cada vez mais tecnologicamente desenvolvida; 
incentivar a articulação entre os atores envolvidos no processo de 
informatização da educação brasileira; institucionalizar um adequado 
sistema de acompanhamento e avaliação do Programa em todos os 
seus níveis e instâncias (BRASIL, 1997, p. 5). 
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Esse Programa é aplicado atualmente em várias escolas da Rede Pública, em 

várias regiões do país. Ressalta-se aqui que todas as escolas envolvidas nesta 

pesquisa possuem computadores do PROINFO em suas escolas. 

Além destes, outros programas foram implantados no pais na tentativa de 

subsidiar a formação e a inserção das ferramentas digitais nas escolas, estes serão 

apresentados a seguir. 

 

1.1 PROGRAMA UM COMPUTADOR POR ALUNO (PROUCA) 

 

Além do ProInfo, outro Programa implantando no Brasil foi o UCA.  A proposta 

do projeto UCA (um computador por aluno) (BRASIL, 2014) surgiu em uma reunião 

do Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, na qual o professor Nicholas 

Negroponte, do MIT (Massachusetts Institute of Technology) apresenta aos 

participantes uma ideia inovadora de fabricar um laptop por 100 dólares. Esse 

mesmo professor juntamente com a sua equipe fundou a organização OLPC (Onde 

Laptop Per Child), que visava distribuir esses laptops para os alunos de escolas 

públicas de países em desenvolvimento. 

Em 2007, o governo brasileiro resolveu implementar o Programa, pois os 

centros de pesquisas confirmaram que o projeto era viável. Posteriormente houve 

sua formalização por meio de um documento denominado Projeto Base do UCA. No 

ano de 2008, aconteceram reuniões mensais do GTUCA (Grupo de trabalho do 

Programa UCA) para consolidar os planos de formação, avaliação e monitoramento 

do projeto UCA. 

Em 2009, algumas escolas iniciaram experimentos iniciais e avaliações do 

projeto UCA, produzindo relatórios abordando os seguintes temas: 

 Descrição e contexto da escola; 

 Relatório de Infraestrutura e questões técnicas; 

 Problemas e soluções relacionados à gestão da escola. 

 

Em 2010, houve a conclusão do processo de licitação para a compra dos 

equipamentos, que foram iniciados em 2008 e a vencedora do pregão foi a CCE, 

que aceitou oferecer os laptops a um custo unitário de R$ 550,00. Esses 

equipamentos possuem as seguintes características: 

 Tela de cristal líquido de sete polegadas; 
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 Capacidade de armazenamento de 4 gigabytes; 

 512 megabytes de memória; 

 Bateria com autonomia mínima de três horas; 

 Peso de 1,5 kg. 

 

Segundo o site da FNDE, o Projeto Um Computador por Aluno (UCA) uma 

iniciativa do Governo Federal, foi implantado com o objetivo de intensificar as 

tecnologias da informação e da comunicação (TIC) nas escolas, por meio da 

distribuição de computadores portáteis aos alunos da Rede Pública de ensino. Foi 

um projeto que complementou as ações do MEC referentes a tecnologias na 

educação, em especial os laboratórios de informática, produção e disponibilização 

de objetivos educacionais na internet dentro do ProInfo Integrado que promove o 

uso pedagógico da informática na Rede Pública de Ensino Fundamental e Médio. 

Em 2010, por meio de licitação, o FNDE adquiriu e distribuiu 150 mil 

equipamentos para 300 escolas rurais e urbanas, em todas as regiões do país.  

Segundo os dados apontados por Brasil (2012), ocorreram as entregas de 

alguns aparelhos aos professores. Na ocasião, 53 coordenadores estaduais do 

Programa Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo Integrado) e representantes 

de 18 universidades federais participantes do Programa receberam tablets. Ainda 

segundo as informações expostas no site os equipamentos auxiliariam os 

professores do Ensino Médio a preparar aulas no tablet e transmitir o conteúdo em 

um projetor interativo ou ainda fazer pesquisas. Todas as escolas indicadas pelos 

estados receberam um projetor para cada quatro salas de aula e dois tablets de 9,7 

polegadas. 

No cenário atual, o projeto UCA está presente em quase todos os Estados do 

Brasil e existem várias pesquisas, trabalhos e artigos que indicam resultados muito 

satisfatórios em relação ao projeto. Segue abaixo quadro com algumas das 

pesquisas encontradas no portal da Capes e no site do SCIELO.  
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Quadro 1 - Estudos sobre os resultados e impactos do projeto UCA 
ANO AUTOR TÍTULO/ UNIVERSIDADE/ TIPO DA PESQUISA 

 
2011 

 
 

PONTES, R, L, J. 

 O uso da web 2.0 na Educação: Um estudo de caso 
com professores participantes do projeto Um 
Computador por Aluno (UCA).  

 Universidade Federal do Ceará. 

 Dissertação de Pós-Graduação. 

 
2011 

 
 

SOLEK, C, C. 

 Reflexos do projeto UCA- OLPC nas Escolas 
Paranaenses. 

 Universidade Federal do Paraná. 

 Trabalho de Conclusão de Curso. 

 
2012 

 
 

WECKELMANN, V, F. 

 Indicadores de mudanças nas práticas pedagógicas 
com o uso do computador portátil em escolas do 
Brasil e de Portugal. 

 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

 Tese de Doutorado. 

 
2013 

 
 

NEIVA, S, M, S, F. 

 O laptop educacional em sala de aula: práticas 
pedagógicas construídas. 

 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

 Tese de Doutorado. 
Fonte: A autora. 

 

O primeiro trabalho refere-se a um estudo de caso que buscou analisar como 

ocorre a apropriação e a utilização da web 2.0 com três professores de uma escola 

municipal de Fortaleza, Ceará participantes do projeto UCA. Os resultados desta 

pesquisa apontaram que os professores obtiveram mudanças positivas quanto ao 

uso instrumental e pedagógico das ferramentas. A pesquisa ainda aponta que o 

projeto UCA se mostrou como uma excelente oportunidade para estimular 

inovadoras práticas pedagógicas por meio da filosofia da Web 2.0. Como resultado, 

a pesquisa indica que esses avanços só poderão continuar se as professoras 

tiverem de mais tempo para se apropriar e planejar aulas com as ferramentas da 

Web 2.0. 

O segundo trabalho trata de uma abordgame quali-quantitativa realizada com 

professores das escolas Piloto do projeto UCA na cidade de Araucária-PR. Apesar 

de o estudo ter apontado que o projeto ainda necessita de inúmeros ajustes para 

seu sucesso ser efetivo, pois na época ainda estava no começo de sua implantação, 

também foi indicado à obtenção de resultados muito positivos em relação ao projeto. 

A pesquisa demonstrou que a maiorias dos professores entrevistados enfatizaram 

que a escola apresentava inúmeros ganhos com a implantação do projeto e que 
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houve um avanço muito grande nas formas de ensinar e aprender e que com a 

inclusão digital os alunos ficaram muito entusiasmados e estimulados. 

O terceiro trata-se de uma abordagem qualitativa que teve como objetivo 

identificar as mudanças nas práticas pedagógicas de professores com o uso de 

computadores portáteis em escolas do Brasil e de Portugal. Por meio do estudo foi 

identificado mudanças nas práticas pedagógicas com a inserção desses aparatos no 

contexto escolar. A pesquisa revela ainda que no Brasil o projeto UCA proporcionou 

grandes benefícios, e, dentre eles os principais foram: surgimento do vocabulário 

digital, aumento da autoestima, percepção de mudança do papel docente e 

motivação dos professores. Porém, algumas dificuldades também foram 

mencionadas, como por exemplo, falta de conexão com a internet, necessidade de 

mais equipamentos de suporte digital e fragilidade do computador portátil adotado.  

Por fim, o quarto trabalho teve o objetivo de investigar as práticas 

pedagógicas com o uso educacional do laptop em sala de aula, tendo em vista a 

implantação do projeto UCA. A pesquisa foi realizada em um Colégio estadual de 

Palmas, TO. Trata-se de uma pesquisa investigativa do tipo qualitativo, e os sujeitos 

participantes da pesquisa foram alunos, pais, professores, gestores e a formadora 

do projeto UCA no colégio. Por meio dos dados adquiridos com este estudo 

percebe-se que o projeto UCA trouxe grandes contribuições. Dentre estas, a autora 

explica que os pais dos alunos apontaram que os seus filhos se tornaram mais 

autônomos. Na visão dos gestores percebeu-se que os mesmos deixaram de ter a 

concepção de que a tecnologia é apenas um apêndice no processo de ensino e 

aprendizagem, os alunos reconheceram que a aula se torna mais interessante e que 

podem aprender melhor de maneiras diferentes. Com relação aos professores, a 

autora destaca que foi possível perceber que quando utilizavam o laptop em sala 

alguns davam mais significado às suas práticas e caminhavam rumo a ações mais 

reflexivas apesar de que em suas práticas de ensino nas as atividades envolvendo o 

laptop ainda não focavam no aluno como centro do processo de ensino e 

aprendizagem.  

Percebe-se que o projeto UCA é portador de grandes ambições no que se 

refere à inclusão digital de alunos e professores da educação básica brasileira e que 

trouxe grandes contribuições para muitas escolas. No entanto, vale lembrar que nem 

sempre o programa é totalmente eficaz como é apresentado, pois alguns fatores 
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precisam estar integrados aos projetos da escola para que as ações pedagógicas se 

efetivem e colabore no processo de ensino aprendizagem. 

Dentre esses fatores, os mais importantes são: aspectos referentes à 

infraestrutura, condições dos materiais, recursos oferecidos. Ainda, aspectos 

operacionais que dizem respeito à qualificação técnica dos professores para lidar 

com os artefatos, apoio administrativo por parte da equipe de gestão da instituição 

quanto à busca de práticas inovadoras. E, por fim os aspectos didáticos, que estão 

ligados à preparação do professor para que ele disponha de novas práticas 

pedagógicas para utilizar adequadamente as novas tecnologias.  

 

1.2 LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES (LIFE) 

 

Outro programa financiado pelo Governo Federal para incentivo ao uso das 

TDIC nas escolas foi implantado recentemente no Brasil: o LIFE (Laboratório 

Interdisciplinar de Formação de Educadores). Este teve inicio no ano de 2013, e é 

um Programa que, segundo o site da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (2012), visa selecionar propostas que tenham por objetivo a 

criação de laboratórios interdisciplinares de formação de educadores. Os 

laboratórios constituem espaços de uso comum das licenciaturas nas dependências 

de Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES), destinados a promover a 

interação entre diferentes cursos de formação de professores, de modo a incentivar 

o desenvolvimento de metodologias voltadas para:  

 Inovação das práticas pedagógicas; 

 Formação de caráter interdisciplinar a estudantes de licenciatura; 

 Elaboração de materiais didáticos de caráter interdisciplinar; 

 Uso de tecnologias da informação e comunicação (TIC); 

 Articulação entre os programas da Capes relacionados à educação 

básica. 

 

De acordo com o site, os projetos selecionados recebem recursos de custeio 

e de capital para a aquisição de bens e materiais permanentes, destinados à criação 

de laboratórios interdisciplinares de formação de educadores, visando transformá-los 

em espaços interdisciplinares que proporcionem o atendimento das necessidades de 
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formação de diferentes cursos de licenciaturas implantados nas IES (instituições de 

ensino superior). Como requisitos para participação, o site da CAPES indica que 

podem submeter projetos ao presente edital as IES que ofertem, no mínimo, dois 

cursos de licenciatura em diferentes disciplinas/áreas no campus onde o laboratório 

terá sede e participem de pelo menos um dos seguintes programas de Educação 

Básica da Capes: PARFOR, PIBID, PRODOCENCIA, OBEDUC, NOVOS 

TALENTOS, PROJETOS ESPECIAIS, Licenciaturas e Mestrados Profissionais em 

Rede apoiados pela Universidade Aberta do Brasil - UAB. 

No Paraná, o programa LIFE é aplicado atualmente em várias Universidades, 

dentre elas, a UEL (Universidade Estadual de Londrina) que iniciou suas atividades 

em junho de 2013 no Colégio de Aplicação da própria Universidade. De acordo com 

informações dispostas no site da UEL, o foco do LIFE é desenvolver ações 

integradas das 15 licenciaturas da instituição a partir do uso das tecnologias digitais 

de informação e comunicação.  

Com o investimento de quase R$ 200 mil, o LIFE foi financiado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior (Capes). Sobre a 

infraestrutura, o site aponta que espaço conta com 30 notebooks e acesso à internet 

rápida, lousa digital, microscópio digital de alto alcance, além de projetor multimídia, 

gravador digital, filmadora digital, impressora multifuncional, e toda infraestrutura 

necessária para a realização de videoconferências. 

No contexto atual, o programa atende à demanda de projetos e Programas 

como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), Programa 

de Consolidação de Licenciaturas (Prodocência) e Programa Novos Talentos, Fórum 

Permanente dos Cursos de Licenciatura (FOPE), todos de iniciativa da Capes. 

Esses são os Programas e as políticas de maior relevância dispostos pelo 

Governo Federal como iniciativas para a implementação das TDIC nas escolas 

brasileiras. No próximo capítulo, serão apresentados as políticas e Programas 

específicos do Estado do Paraná, tendo em vista que a pesquisa foi realizada em 

escolas públicas mantidas pelo Estado. Neste também serão apresentados alguns 

aspectos sobre as Diretrizes para o uso das Tecnologias no Estado. 
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CAPÍTULO 2 

POLÍTICAS, PROGRAMAS E DIRETRIZES PARA O USO DAS TECNOLOGIAS 

EDUCACIONAIS NO ESTADO DO PARANÁ 

 

Nesse capítulo, o objetivo central é apresentar alguns Programas do 

Ministério da Educação (MEC) que, por meio da parceria entre Governo Federal e 

Estadual, contribuíram e continuam contribuindo para que as tecnologias de 

informação e comunicação façam parte das práticas pedagógicas das escolas no 

Estado do Paraná. 

Neste busca-se evidenciar o que vem sendo realizado e implementado no 

Estado do Paraná ao longo do tempo no que se refere às políticas e programas 

envolvendo as TDIC. As razões que justificam apresentar esses itens sobre o 

Estado do Paraná referem-se ao fato de estar inteiramente ligado ao objeto desta 

pesquisa, pois a mesma foi realizada em escolas da Rede Pública Estadual de 

ensino do Paraná e também porque os laboratórios de informática das escolas são 

resultado de Programas do Governo do Estado, são eles: Proinfo e Paraná Digital. 

Na sequência serão apresentados alguns apontamentos importantes para o trabalho 

no que se refere ao contexto da pesquisa, mais especificamente, sobre as diretrizes 

para o uso das TDIC nas escolas públicas estaduais de educação básica do Paraná. 

No caso do Paraná, além das práticas proposta pelo Governo Federal, como 

UCA, Proinfo Integrado e outros, destaca-se a política denominada Paraná Digital. 

Com o propósito maior de possibilitar a inclusão digital, o estado passou, a partir de 

2003, a consolidar iniciativas de implementação de equipamentos nas escolas com 

computadores, internet, TVs multimídia, acesso a TV Paulo Freire e a criação do 

portal Dia-a-dia educação, com o propósito de valorização e disseminação das 

produções dos professores da rede pública e o acesso a materiais pedagógicos.  

A mediação dos projetos propostos pela iniciativa pública é realizada pela 

equipe do CRTE (Coordenação Regional de Tecnologia na Educação) que, por meio 

de assessoria de profissionais capacitados dão suporte técnico e pedagógico aos 

educadores que atendem aos núcleos de educação. O estado também conta com 

um caderno de Diretrizes para o uso de tecnologias educacionais criado em 2010 

(PARANÁ, 2010a) com o intuito de superar a formação técnica e proporcionar 

capacitação pedagógica aos professores para o uso das tecnologias em sala de 

aula. 
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As diretrizes referentes ao uso das TDIC nas escolas públicas estaduais do 

Paraná é um documento que oferece suporte fundamental para todos os sujeitos 

envolvidos na educação, pois o mesmo apresenta algumas possibilidades de 

utilização das TDIC em sala de aula. No entanto, como o foco do trabalho é o uso do 

computador não é o propósito deste trabalho aprofundar em todos os itens do 

documento, o direcionamento se dará aos aspectos relevantes para o contexto desta 

pesquisa. 

Segundo as Diretrizes, o que o aluno irá desenvolver no processo 

educacional está relacionado às relações sociais que ele adquire. Neste sentido, o 

documento entende que o papel do professor enquanto mediador é um fator 

determinante para que o aluno consiga obter uma aprendizagem significativa.  

De acordo com as Diretrizes (PARANÁ, 2010a), na tentativa de oferecer mais 

informações e proporcionar mais serviços e recursos pedagógicos que auxiliem o 

professor no processo de preparação e formação do mesmo para trabalhar com 

esses recursos, a SEED-PR (Secretaria de Estado da Educação do Paraná) 

desenvolveu alguns Programas que podem contribuir com o trabalho dos 

profissionais, dentre esses estão: O Portal Dia-a-dia Educação4, o Ambiente 

Pedagógico Colaborativo (APC)5 e o Ambiente e-escola6, ambos com acesso via 

Portal. 

De acordo com as Diretrizes:  

 

O Portal Dia-a-dia Educação, como ambiente virtual, disponibiliza 
recursos para aprendizagem que são produzidos, desenvolvidos, 
pesquisados, organizados e publicados pelas equipes da Ditec ou 
por professores da rede estadual de educação básica, e tem como 
objetivos: formação docente, atualização, informação, pesquisa e 
ensino. É interessante atentar de que um recurso poderá ser utilizado 
para mais de um objetivo, uma vez que os mesmos se encontram 

inter-relacionados (PARANÁ, 2010a, p. 35). 
 

Mesmo com esses recursos ou outros que aqui não foram contemplados, os 

quais subsidiam os educadores no trabalho com as TDIC, existem questionamentos 

e insegurança por parte dos profissionais da educação quando se trata desse 

                                                           
4 http://www.diaadia.pr.gov.br/ 
5 http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/apc/oque/apc_saiba. php?PHPSESSID=2006122911 
6 http://www.e-escola.pr.gov.br/ 
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assunto, pois a falta de formação adequada, que atenda as condições reais do 

professor em sala de aula ainda é uma necessidade neste Estado.  

Todavia, percebe-se que o Portal Dia-a-dia educação serve também como um 

apoio no processo de ensino aprendizagem, em que os conteúdos ofertados se 

caracterizam como “objetos de aprendizagem”, que de acordo como Santos (2007, 

p. 12) “[...] são materiais digitais utilizados para apoiar processos pedagógicos”. O 

Portal também se caracteriza por proporcionar momentos de interação entre os 

sujeitos, pois cada um tem a oportunidade de participar desse processo, seja 

compartilhando informações que irão ajudar com as práticas significativas para uma 

boa aprendizagem, e também para receber tais informações.  

O Ambiente Pedagógico Colaborativo (APC), de acordo com as Diretrizes, é 

entendido como: 

 
Um sistema de inserção e acesso a dados na Internet. Os conteúdos 
disponibilizados nesse ambiente são elaborados pelos professores 
da rede a partir das reflexões sobre sua prática docente e 
concepções pedagógicas. Cumpre destacar que os conteúdos 
produzidos para o APC são denominados Objetos de Aprendizagem 
Colaborativa (OAC). (PARANÁ, 2010a, p. 35). 

 

Esse ambiente é um recurso de grande relevância para os professores, mas 

não é tão simples de ser utilizado. Dessa forma, os professores podem criar 

possibilidades de exercer um papel ativo no processo de aprendizagem, tanto dos 

alunos como também de outros professores que precisam de apoio, os quais 

poderão contribuir e disponibilizar novos objetos de aprendizagem para os usuários 

interessados.  

Por fim, há o ambiente e-escola, que de acordo com as Diretrizes é um 

ambiente voltado à Formação Continuada na modalidade a distância para os 

professores, e, ainda de acordo com as Diretrizes, esses ambientes têm como 

objetivo ampliar as possibilidades de formação em serviço e atingir um grande 

número de professores em diferentes tempos e espaços. 

Além disso, a Seed-PR7 oferece Formação Continuada para os professores 

na modalidade a distância. Dentre os cursos ofertados no que se refere 

especificamente ao uso pedagógico das tecnologias encontra-se o AVA (E-proinfo e 

E-escola) e Aprendizagem com mobilidade. Vários tutoriais em vídeo sobre 

                                                           
7SEED-PR: Secretaria de Estado da Educação do Paraná. 
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diferentes Programas e aplicativos móveis também estão disponíveis. Outra 

possibilidade de formação são os Grupos de Trabalho em Rede chamado de GTR e 

a Escola Interativa que tem como propósito a transmissão de conferências ao vivo 

por meio de videoconferência sobre vários temas, dentre eles as tecnologias no 

contexto educativo. 

A seguir faremos a apresentação do programa Paraná Digital, o qual foi 

criado pelo governo do Estado do Paraná com o propósito de subsidiar e fomentar o 

uso dos artefatos digitais nas escolas e a proporcionar espaço de formação aos 

professores. Importante ressaltar que as escolas envolvidas nesta pesquisa também 

possuem computadores desse programa em seus espaços. 

 

2.1 PROGRAMA PARANÁ DIGITAL 

 

O Programa Paraná Digital (PRD), é um Programa que foi criado pelo 

Governo do Estado do Paraná no ano de 2003, que, por meio da Secretaria de 

Estado da Educação busca expandir o uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) com o repasse de computadores e a criação de ambientes 

virtuais nas escolas públicas do Paraná. 

Segundo o site da Secretaria da Educação:  

 

O programa Paraná Digital tem como objetivo promover o uso 
pedagógico das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), 
disponibilizando a professores e alunos da rede estadual o acesso a 
essas tecnologias e ao portal Dia a dia Educação. O programa 
repassa computadores com acesso à Internet para as instituições de 
ensino, oferece um espaço virtual de criação, interação e publicação 
de dados das escolas estaduais, e também investe na atualização e 
expansão da infraestrutura dos laboratórios de informática educativa. 
Ele é realizado pela Secretaria de Estado da Educação, com apoio 
do Governo do Estado e da Companhia de Informática do Paraná 

(Celepar) (PARANÁ, 2014). 
 

O PRD também objetiva que a inclusão digital no Estado do Paraná melhore a 

qualidade da Educação Básica por meio do uso adequado das novas tecnologias de 

informação e comunicação.  

De acordo com o documento do Paraná Digital criado pelo governo, o 

Programa: 
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Teve como meta atingir os mais de 2.100 estabelecimentos de 
ensino, localizados nos 399 municípios do Paraná, atendendo a um 
universo de 1,5 milhão de estudantes matriculados no ensino público 
estadual, cerca de 51 mil professores, funcionários da SEED e 32 
Núcleos Regionais de Educação (NREs), visando o acesso ao Portal 

Educacional Dia a dia Educação e sua difusão. (PARANÁ, 2010b, p. 
12). 

 

Este apresenta investimentos na expansão de conectividade e na 

implementação das inovações tecnológicas, e, após o Programa ter se expandido 

várias conquistas foram consolidadas, como por exemplo: a universalização dos 

laboratórios de informática a todas as escolas com conexão à internet, que permitiu 

o desenvolvimento e a disponibilização de conteúdos e materiais digitais aos 

professores e alunos via Portal Dia a dia Educação, a TV Paulo Freire e TV 

Multimídia.  

Apesar de o Programa ter proporcionado inúmeros benefícios para a 

educação no Estado do Paraná, como por exemplo, o acesso aos computadores, o 

acesso a informação por meio da internet, a expansão dos recursos tecnológicos, 

entre outros. Ressalta-se que os desafios para melhorar a qualidade da educação 

por meio das TDIC não terminaram, ao contrário, toda essa estrutura que foi 

implementada precisa de manutenções constantes, envolvendo recursos humanos e 

tecnológicos para que ela funcione sempre da maneira correta, e em consequência 

disso necessita-se de mais profissionais capacitados, conexões mais potentes, entre 

outros.   

Mesmo com investimentos e implementação de programas, projetos e 

infraestrutura e algumas políticas voltada para o uso das TDIC nas escolas, o que se 

percebe na realidade é que o uso pedagógico das tecnologias digitais ainda está 

longe do esperado e que há uma grande lacuna entre o proposto e o vivido nas 

escolas. 

A quantidade de computadores e outros equipamentos, as condições de uso 

destes, a conexão com internet e a falta de pessoas especializadas em cada escola 

para dar suporte técnico e outros fatores têm favorecido o desestímulo dos 

professores, por isso, “[...] enquanto não houver melhoras substanciais nesses 

aspectos, o impacto das TIC sobre as práticas educacionais docentes e sobre os 

processos de ensino e aprendizagem continuará sendo, necessariamente, limitado.” 

(COLL; MONTEIRO, 2010, p. 73). 
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Ainda sobre isso, os mesmos autores ressaltam que: 

 

A incorporação das TIC na educação não transforma nem melhora 
automaticamente os processos educacionais, mas, em 
compensação, realmente modifica substancialmente o contexto no 
qual estes processos ocorrem e as relações entre seus atores e 
entre esses atores e as tarefas e conteúdos de aprendizagem, 
abrindo, assim, o caminho para uma eventual transformação 
profunda desses processos, que ocorrerá, ou não, e que 
representará, ou não, uma melhora efetiva, sempre em função dos 
usos concretos que se dê à tecnologia (COLL; MONTEIRO, 2010, p. 
11). 

 

Portanto, vale ressaltar que somente a implantação e o acesso aos recursos 

tecnológicos não irão garantir uma utilização pedagógica adequada nas instituições 

escolares, é preciso ir além, pois como já foi citado, vários fatores como uma boa 

estrutura, um profissional capacitado, alunos motivados, etc., são de suma 

importância para que do uso desses recursos atinja os objetivos pretendidos. 

Para colaborar com a compreensão da necessidade de entendimento do uso 

pedagógico das TDIC, no próximo capítulo serão apresentados alguns aspectos 

referentes ao uso dos recursos tecnológicos como ferramentas de aprendizagem, 

tentando compreender o significado do uso pedagógico com as Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação. Deste modo, a busca por dados e referenciais 

teóricos relacionando autores e pesquisas que defendem e apresentam a 

importância desses artefatos no contexto educacional foi o suporte para a produção 

do capítulo. 
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CAPÍTULO 3 

TDIC NA EDUCAÇÃO E SUAS PRÁTICAS DE USO NO CENÁRIO DO 

SÉCULO XXI 

 

O presente capítulo tem como objetivo principal relacionar, por meio de 

aportes teóricos envolvendo teses e dissertações, aspectos sobre as Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação e seu uso pedagógico. Pretende ainda 

apresentar algumas práticas vivenciadas pelos pesquisadores que favoreçam o 

entendimento sobre o que significa uma nova forma de ensinar e de aprender por 

meio das TDIC.  

No contexto do século XXI, o uso das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação, como meio de apoio educacional, vem crescendo cada vez mais e 

ganhando espaço no contexto escolar e na literatura. Alguns programas públicos, 

federais e estaduais, como destacados nos capítulos anteriores, permitem que os 

sujeitos envolvidos nas escolas públicas tenham acesso a computadores e também 

a outros recursos tecnológicos.  

De acordo com os dados apontados pela CETIC 2013, em uma pesquisa 

realizada nas Escolas públicas (estaduais e municipais) e particulares de Educação 

Básica, tendo como público participante diretores, coordenadores pedagógicos, 

professores de português e matemática e alunos do ensino fundamental e médio, 

percebe-se que 99% das escolas públicas possuem computadores, sendo que 76% 

dessas escolas com disponibilidade de uso com os alunos.  

De 99% das escolas, 95% delas possuem acesso à internet sem fio. Sobre o 

uso dos computadores os dados demonstraram que cerca de 80% dos professores 

utilizam os computadores com os alunos no laboratório de informática da escola. A 

pesquisa também apontou que 96% dos professores das escolas públicas e 

privadas utilizam recursos da internet para preparação de suas aulas, porém apenas 

21% dos professores das escolas públicas e 23% dos professores das escolas 

privadas publicaram os recursos que produziram por meio da utilização com as TIC.   

Os dados da tabela abaixo mostram o percentual das escolas que possuem 

computadores por cada região do Brasil: 
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Quadro 2 - Dados de proporção de escolas com computadores por região 

do Brasil 

Percentual (%) Sim Não 

TOTAL 99 1 

 

REGIÃO 

Norte 99 1 

Centro-oeste 100 0 

Nordeste 96 4 

Sudeste 100 0 

Sul 100 0 

 

 

DEPENDÊNCIA 

ADMINSTRATIVA 

Pública Municipal 99 1 

Pública estadual 99 1 

Total – Públicas 99 1 

Particular 98 2 

Base: 939 escolas. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2013. 
Fonte: TIC... (2015). 

 

De acordo com os dados apresentados tais recursos, que cada vez mais 

impactam a sociedade contemporânea, chegam também à escola onde têm que 

conviver com velhos currículos, os quais nem sempre integram e modificam as suas 

práticas educacionais. Diante deste cenário, “a escola está sendo desafiada a 

repensar seu currículo, de forma a integrar o computador e as tecnologias 

associadas, como a Internet, nos processos de aprendizagem” (MARINHO, 2006, p. 

1), mas tem feito isso de forma lenta e pouco significativa. 

Isso certamente não é uma tarefa simples e fácil de ser alcançada, pois 

muitos aspectos estão envolvidos por se tratar de uma nova organização do 

currículo, como mudanças no próprio espaço da sala de aula, profissionais de apoio 

técnico, entre outros, e, isto não acontecerá de um dia para o outro, de acordo com 

as palavras de Freitas (2008, p. 176): “[...] requer tempo, ajudas específicas, 

incentivos e toda uma estrutura de apoio”. 

Assim, na busca por uma compreensão mais ampla sobre o que vem sendo 

realizado e produzido no tocante ao uso pedagógico das tecnologias digitais, foi 

realizado um levantamento na base de dados do IBICIT com as seguintes palavras-

chave: uso pedagógico, TDIC, tecnologias digitais e tecnologias digitais na sala de 

aula. Este levantamento compreende o período de 2005 a 2015 e permitiu identificar 

na base de dados 8 títulos que se aproximam do objeto de pesquisa aqui proposto. 
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Quadro 3 - Estudos sobre o uso pedagógico com as TDIC 

Foco da pesquisa Público alvo Tipo de Pesquisa Título Autor Ano 

Investigar como os 
professores utilizam 
os recursos digitais 

em suas aulas. 

Professores de 
escolas 

privadas, 
estaduais e 
municipais 

Dissertação do 
programa de Pós-
Graduação como 

requisito para 
obtenção de título 

de Mestre. 

O uso das 
tecnologias digitais 
na educação e as 
implicações para o 
trabalho docente. 

MARINHO, C. 2005 

Problematizar as 
práticas pedagógicas 
com as tecnologias 

digitais desenvolvidas 
nos laboratórios de 

informática. 

Professores de 
escolas 

públicas do 
município de 

Canoas. 

Dissertação do 
programa de Pós-
Graduação como 

requisito para 
obtenção de título 

de Mestre. 

Do real ao virtual: 
Novas possibilidades 

das práticas 
pedagógicas nos 
laboratórios de 

informática. 

ZAVASKI, E. 2005 

Investigação sobre a 
formação do professor 
e como se comporta 

em relação ao uso dos 
artefatos tecnológicos. 

Diretores, 
coordenadores 
e professores 

de escolas 
municipais de 
Curitiba/PR 

Dissertação 
apresentada para 
obtenção do título 

de Mestre. 

O uso de recursos 
tecnológicos em um 
programa público de 

educação: Um 
estudo em escolas 

municipais de 
Curitiba. 

CHAVES, R, 
V. 

2005 

Discussão e 
sistematização das 
ações para o ensino 
de Matemática com a 

utilização do 
computador. 

Núcleo gestor 
de uma escola 

estadual de 
Maranguape/C
E, professores 

e alunos. 

Tese apresentada 
ao programa de 
Pós-Graduação 
como requisito 

parcial para 
obtenção do título 

de Doutor em 
educação. 

Tecnologias digitais 
e ensino de 
Matemática: 

Compreender para 
realizar. 

ROCHA, M, 
B, E. 

2008 

Investigar como os 
futuros professores 

estão sendo formados 
com relação ao uso 

pedagógico das 
tecnologias. 

Professores de 
Instituições 
Públicas. 

Dissertação do 
programa de Pós-
Graduação como 

requisito para 
obtenção de título 

de Mestre. 

A formação dos 
professores para o 
uso das tecnologias 
digitais nos cursos 

de Pedagogia. 

CORACINI, 
E, G, R. 

2010 

Discussão sobre a 
formação de 

professores de 
Educação Infantil e 

Ensino Fundamental 
para trabalhar com as 
tecnologias digitais e 

análise da 
representação social 
de professores em 

formação. 

Professores 
em formação 

da 
Universidade 
Estadual do 

Ceará (UECE). 

Dissertação 
apresentada ao 

Curso de Mestrado 
Acadêmico em 

Educação como 
requisito parcial 

para obtenção do 
grau de Mestre. 

Ensinar Matemática 
com o uso de 

tecnologias digitais: 
Um estudo a partir 
da representação 

social de estudantes 
de pedagogia. 

MAIA, L, D. 2012 

continua 
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Quadro 3 - Estudos sobre o uso pedagógico com as TDIC 
conclusão 

Foco da pesquisa Público alvo Tipo de Pesquisa Título Autor Ano 

Relacionar 
conhecimentos e 

práticas dos 
professores e alunos 
por meio da utilização 

das TDIC. 

Professores 
em formação e 

alunos do 
ensino 

fundamental 

Dissertação do 
programa de Pós-
Graduação como 

requisito para 
obtenção de título 

de Mestre. 

Estudo sobre as 
tecnologias digitais 

de informação e 
comunicação como 

mediadoras da 
construção do 

conhecimento na 
percepção de 

professores em 
formação e de 

crianças do ensino 
fundamental. 

FALCÃO, P, 
M, P. 

2015 

Analisar a percepção 
de professores sobre 

a utilização das 
tecnologias digitais e 
seu uso pedagógico. 

Professores de 
matemática e 

alunos das 
escolas 
públicas 

municipais de 
Aracaju. 

Dissertação 
apresentada para 
obtenção do título 

de Mestre. 

As percepções dos 
professores de 

matemática da rede 
pública municipal de 
Aracaju/SE frente as 
tecnologias digitais 

na escola: Da 
implantação ao 

processo de ensino. 

OLIVEIRA, S, 
K, K. 

2015 

Fonte: A autora. 

 

A pesquisa de Marinho (2005) destaca as implicações do uso das 

Tecnologias Digitais para o trabalho docente na educação básica (1° ao 5° ano), 

enfatizando as mudanças provocadas no trabalho pedagógico dos professores que 

fazem a utilização desses recursos, e, percebeu-se que muitos professores têm 

utilizado as tecnologias digitais em seu trabalho e que nos últimos anos houve uma 

maior incorporação desses recursos no trabalho docente.  

A pesquisa foi realizada por meio de observações das aulas dos professores 

nos laboratórios de informática e também com entrevistas e revisão bibliográfica com 

o objetivo de analisar como os professores estavam utilizando os recursos digitais. 

Foi possível verificar neste estudo que os professores das escolas públicas e 

privadas municipais que possuem laboratórios de informática e que fazem a 

utilização dos mesmos provocam implicações significativas em seu processo de 

trabalho. Os resultados ainda indicaram que o uso das tecnologias digitais, ao 

mesmo tempo que intensifica o trabalho docente, também favorece a autonomia e a 

criatividade do professor para a elaboração e notas atividades pedagógicas. O 
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estudo também ressalta que está em construção um novo tipo de professor que 

utiliza as tecnologias digitais como mais uma ferramenta para seu ofício.  

O estudo de Zavaski (2005) buscou problematizar as práticas pedagógicas 

desenvolvidas nos laboratórios de informáticas a partir da visão de um grupo de 

professores do Ensino Fundamental. O objetivo do trabalho foi analisar, refletir e 

reconstruir novas possibilidades nas práticas pedagógicas por meio de discussões 

coletivas e individuais e de intervenções e reflexões sobre as ações desenvolvidas 

pelos professores. Os resultados da pesquisa indicaram a importância de um 

processo de formação que seja mais voltado para a compreensão e o 

desenvolvimento de novas possibilidades cognitivas e pedagógicas no uso das 

tecnologias digitais na educação, e ainda que muitos professores sentem 

dificuldades no que se refere a articulação de teoria e prática referentes ao uso de 

tais aparatos. 

O trabalho de Chaves (2005) buscou investigar se a inserção de recursos 

tecnológicos implantados pelo programa Digitando o Futuro contribuiu para a 

possibilidade de melhores práticas pedagógicas de professores no processo de 

ensino. A pesquisa foi realizada em 10 escolas Municipais da Cidade de Curitiba/PR 

e teve como participantes diretores, coordenadores e professores das escolas, e, 

para a coleta de dados foram realizadas entrevistas estruturadas e questionários 

aplicados. Os dados da pesquisa indicaram que houveram avanços significativos na 

questão pedagógica como também educativos e tecnológicos para alunos e 

professores, mas, é necessário que tenham continuidade de estudos para maior 

entendimento sobre os caminhos da utilização das tecnologias na educação. 

A tese de Rocha (2008) teve como objetivo geral desenvolver estratégias de 

sistematização para o acompanhamento metodológico do ensino que possibilite o 

uso do computador integrando-o com os objetivos de ensino e aprendizagem de 

forma que o professor possa adquirir autonomia e criticidade quanto ao uso dos 

recursos tecnológicos. A pesquisa foi realizada na cidade de Maranguape/CE e os 

sujeitos envolvidos foram os gestores da escola, cinco professores de Matemática e 

com cinco alunos, sendo eles do 6°e 9° ano do ensino fundamental e 1° ano do 

ensino Médio. O estudo demonstrou que os professores foram os mais resistentes 

em admitir que o computador pode trazer mudanças nas práticas pedagógicas. 

Também ficou evidente que as estratégias de ensino com os computadores 

dependem de uma série de ações para que se efetive significativamente, dentre elas 
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estão as mudanças na organização da escola e as mudanças nas formas de pensar 

e agir dos pesquisadores. 

O estudo de Coracini (2010) apresentado na tabela acima teve como foco 

principal fazer uma análise documental e investigativa sobre como os futuros 

professores estão sendo formados em relação ao uso pedagógico das tecnologias, 

e, para esta pesquisa foram analisadas 70 instituições públicas que oferecem o 

curso de Pedagogia. 

Os resultados da pesquisa indicaram que um quinto das instituições ainda 

não está com seus currículos atualizados, mas, existe um número significativo de 

instituições que oferecem disciplinas relacionadas ao uso das tecnologias, e, 

geralmente são disciplinas de caráter optativo e não obrigatório. Nesse estudo 

observou-se ainda que apesar de as disciplinas entenderem as tecnologias como 

ferramentas positivas, a maioria delas ainda não tem uma reflexão crítica acerca de 

tais aparatos, entendendo que apenas sua introdução já é suficiente para uma 

melhora na aprendizagem dos alunos. 

A dissertação de Maia (2012), discute a formação de professores da 

Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental para trabalhar 

Matemática com uso de tecnologias digitais a partir da representação social de 

pedagogos em processo de formação, na Universidade Estadual do Ceará (UECE). 

Neste estudo identificou-se que a representação social acerca do ensino de 

Matemática com uso de tecnologias digitais pelos estudantes de Pedagogia da 

UECE dá relevo ao recurso digital em detrimento do professor. Foi possível perceber 

que essa concepção está alinhada as percepções presente no senso comum. Com a 

pesquisa também foi revelada a necessidade sentida pelos sujeitos de formação 

para a utilização pedagógica das tecnologias digitais. Concluiu-se que o curso de 

Licenciatura em Pedagogia, instância responsável pela formação científica dos 

futuros pedagogos não tem exercido influência efetiva na construção da 

representação da importância do uso das tecnologias digitais. 

O estudo de Falcão (2015) teve como objetivo estudar professores em 

formação do curso de pedagogia e crianças entre 9 e 11 anos, buscando relacionar 

seus conhecimentos e suas práticas por meio da utilização das TDIC e avaliar se há 

algum distanciamento entre esses sujeitos no que se refere a utilização desses 

aparatos. Para a realização da pesquisa foram realizados entrevistas e 

questionários, que indicaram a presença de um forte discurso tecnológico em 
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relação ao processo de mediação entre os alunos e as TDIC, mas, esse discurso 

não é tão fiel à realidade do conhecimento por parte das crianças. O estudo chegou 

à conclusão de que os professores em formação estarão diante de dois grandes e 

principais desafios: o primeiro está relacionado ao conhecimento que ele recebe da 

universidade sobre o uso das TDIC e o segundo sobre o seu papel de mediador na 

produção do conhecimento com a utilização das tecnologias digitais de informação e 

comunicação em suas práticas de ensino.  

A dissertação de Oliveira (2015) parte do pressuposto de que a tendência 

digital é uma realidade e que um exemplo dessa afirmação é o crescimento desses 

recursos e sua inserção dentro das escolas básicas. O objetivo principal do presente 

estudo foi analisar a percepção de professores que lecionam Matemática com as 

tecnologias digitais, desde sua implantação como também seu uso pedagógico. A 

pesquisa foi realizada nas escolas da rede pública de Aracaju/SE. Nesta foram 

aplicados questionários a 41 professores do ensino fundamental. A pesquisa indicou 

que apesar de os professores se depararem com alguns problemas, tais como 

acesso à internet e número reduzido de equipamentos disponíveis, a maioria 

procura meios de utilizar as tecnologias digitais em sala de aula, e, quando 

trabalham com os recursos tecnológicos indicaram que é possível observar 

resultados positivos no que diz respeito à aprendizagem dos alunos. 

As pesquisas acima demonstram um breve parâmetro do cenário 

compreendido entre 2005 a 2015 referentes ao uso pedagógico das tecnologias 

digitais no fazer pedagógico que estão em constante desenvolvimento em algumas 

instituições de ensino, desde o ensino básico até o ensino superior. Os estudos 

apontaram que o uso das TDIC na maioria das vezes, provoca mudanças no 

contexto de ensino e aprendizagem, mas, percebe-se que algumas dificuldades 

estão presentes nestes espaços. Percebe-se também que há uma carência na 

formação dos futuros professores no que tange a utilização dessas ferramentas, 

principalmente na relação entre o aspecto técnico, pedagógico e curricular.   

Os estudos também demonstraram que muitos professores que utilizam as 

tecnologias em suas práticas ainda não têm uma reflexão crítica acerca de tais 

aparatos, entendendo que apenas sua inserção nas escolas e na realização de 

atividades já é suficiente para uma melhora na aprendizagem dos alunos. 

Assim, ressalta-se aqui a importância desses estudos para a realização deste 

trabalho, trazendo reflexão acerca da utilização dos recursos enquanto ferramenta 
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de ensino, buscando pensar em práticas pedagógicas que façam significado tanto 

para o professor como mediador desse processo como para o aluno como sujeito 

em processo de formação. 
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CAPÍTULO 4 

COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Partindo da inquietação em saber como estão sendo utilizados os laboratórios 

de informática nas escolas participantes do projeto OBEDUC e Novos Talentos, 

primeiramente foi aplicado um questionário misto nas quatro escolas participantes 

da pesquisa com os responsáveis pelo controle do uso dos laboratórios de cada 

escola. Este era composto por 13 (treze) perguntas, abertas e fechadas. O objetivo 

do questionário era compreender os aspectos estruturais, funcionais e técnicos 

daquele ambiente e identificar qual/ais professor/es mais utilizou/ram o laboratório 

de informática nos últimos quatro meses. 

A seguir a exposição e a análise dos dados coletados no questionário. 

A primeira pergunta referia-se ao número de laboratórios e computadores 

existentes nas escolas participantes da pesquisa. Abaixo o gráfico correspondente: 

 

Gráfico 1 – Número de computadores por escola  

 
Fonte: A autora 

 

A escola 1 (um) possui um laboratório de informática, que é constituído por 

quinze computadores, alguns do programa PROINFO e outros do programa Paraná 

Digital. Essa quantidade de máquinas está disponível nos dois laboratórios para 

atender o total de 400 alunos da escola. Em média cada sala possui 25 alunos. De 
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acordo com o responsável pelo laboratório a escola conta com este espaço há mais 

de cinco anos. 

No entanto, das quinze máquinas duas encontram-se com dificuldades de 

internet e necessitam de manutenção para que possam voltar a ser utilizadas. 

Segundo o responsável pelo laboratório, a quantidade de computadores não é 

suficiente para a demanda de alunos e nem todos os computadores possuem 

acesso à internet, tornando-se um implicador e limitador ao uso pelos professores. 

Sobre a questão da burocracia, o responsável respondeu que para utilizar o 

laboratório basta agendar com antecedência. Ao ser questionado sobre as 

dificuldades dos professores em relação à utilização dos laboratórios, o mesmo 

descreve que: “[...] as principais dificuldades dizem respeito a manter os alunos no 

foco da aula e à quantidade de máquinas para atender a demanda de alunos”. 

A escola 2 (dois) possui dois laboratórios de informática, e conta com um total 

aproximado de vinte e oito máquinas, um dos laboratórios é do programa PROINFO 

e outro do programa Paraná Digital. Essa quantidade de máquinas está disponível 

nos dois laboratórios para atender o total de 1200 alunos da escola, sendo que em 

média cada sala possui 35 alunos. 

De acordo com o responsável pelo laboratório a escola conta com este 

espaço há mais de seis anos. Com base nos dados do questionário, das vinte e oito 

máquinas apenas vinte e duas funcionam, as demais se encontram com dificuldades 

de acesso à internet e necessitam de manutenção para que voltem a ser utilizadas.  

Este ainda deixa claro que a quantidade de computadores não é suficiente 

para a demanda de alunos. Sobre a questão da burocracia, foi apontado que para 

utilizar o laboratório basta agendar com antecedência. Em relação às dificuldades 

que os professores possuem em quanto à utilização dos laboratórios, do ponto de 

vista do responsável são muitas as dificuldades dos professores em relação ao 

sistema operacional, o Linux educacional 3.0, pois é diferente dos que eles 

costumam utilizar. 

A escola 3 (três) possui um laboratório de informática com uma média de 

quarenta computadores, e assim como a escola 1 (um) e 2 (dois) é constituído por 

computadores do programa PROINFO e do programa Paraná Digital. 

De acordo com os dados apontados pelo responsável do laboratório a escola 

conta com este espaço há mais de cinco anos. No questionário não foi apontado se 

as 40 máquinas estão funcionando, mas todas possuem acesso à internet. Mesmo a 
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escola contando com um número grande de computadores o responsável pelo 

laboratório indicou que esta quantidade não é suficiente para a demanda de alunos, 

pois a escola tem em média 35 alunos por sala perfazendo um total de 744 alunos.  

Sobre a questão da burocracia foi apontado que não há controle específico e 

que há apenas um controle que o próprio professor agenda o horário que irá utilizar 

o espaço. Assim como na escola 2 (dois), ao ser questionado sobre as dificuldades 

que percebe que os professores sentem o mesmo indicou como principal a utilização 

de softwares antigos, além do despreparo de muitos professores para lidar com 

ferramentas e novas de aprendizagens. 

A escola 4 (quatro) possui um laboratório de informática constituído por trinta 

e seis máquinas, e, de acordo com os dados apontados pelo responsável do 

laboratório, conta com este espaço há mais de seis anos. Os dados do questionário 

apontam que as trinta e seis máquinas possuem acesso à internet, mas nem todas 

funcionam, e, segundo o responsável, a quantidade de computadores não é 

suficiente para a demanda de alunos, pois essa quantidade de máquinas está 

disponível no laboratório para atender o total de 1.150 alunos da escola, sendo que 

em média cada sala possui de 35 a 40 alunos. 

Sobre a questão da burocracia, foi apontado que para utilizar o laboratório é 

necessário que ele reserve com antecedência. Ao ser questionado sobre as 

dificuldades dos professores em relação à utilização dos laboratórios o responsável 

preferiu não se manifestar, pois explicou que assumiu essa função há pouco tempo.  

Outra pergunta do questionário referia-se às condições dos laboratórios, em 

seus aspectos estruturais e de funcionamento, no qual tinham como opções indicar 

se as condições dos laboratórios eram: excelente, boa, regular ou ruim. Com os 

dados apontados foi possível perceber que nenhum indicou que o laboratório era 

excelente, os responsáveis pelos laboratórios das escolas 2 (dois) e 3 (três) 

indicaram o laboratório como bom, o responsável da escola 4 (quatro) indicou que o 

laboratório era regular e o responsável da escola 1 (um) indicou como ruim. 

Outra pergunta do questionário era referente ao uso que os professores 

fazem do laboratório. O gráfico abaixo apresenta os resultados: 
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Gráfico 2 – Frequência que os professores utilizam o laboratório segundo os 
responsáveis pelos laboratórios 

75%

25%

Os professores utilizam o Laborátório 
com Frequência?

SIM NÃO

 

Fonte: A autora 

 

Assim como indicam os dados do gráfico acima os professores costumam 

utilizar o laboratório com frequência. Esse parece ser um aspecto positivo ao se 

pensar na presença de tais artefatos no contexto escolar. 

Sabe-se que a quantidade de computadores, bem como seu mobiliário e nível 

de manutenção são fatores de grande importância para que haja um bom 

aproveitamento durante a aula, tanto por parte dos alunos quanto por parte dos 

professores, pois a precarização dos recursos podem causar desânimo e 

insegurança entre os professores. 

No questionário havia uma pergunta que se referia a média de manutenções 

que as escolas recebiam nos laboratórios. Os dados demonstram claramente que 

todas as escolas só recebem manutenção quando necessário, o que muitas vezes 

pode ser considerado um problema, pois o uso do laboratório acaba se tornando um 

dificultador enquanto deveria ser facilitador, pois é muito difícil para o professor 

realizar um trabalho de qualidade se o laboratório não estiver com uma infraestrutura 

adequada.  

De acordo com o relato do responsável pelo laboratório da escola 1 (um) “[...] 

as manutenções ocorrem conforme a disponibilidade do administrador local e do 

suporte técnico no Núcleo Regional de Educação”. Na escola 3 (três) o responsável 

ressalta que “[...] muitos professores sentem dificuldade em relação a manutenção 

dos computadores, pois algumas máquinas encontram-se com problemas e 
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raramente recebem manutenção, pois não tem ninguém que cuide especificamente 

disso.” 

De acordo com esse questionário, dois fatores merecem ser destacados, o 

primeiro refere-se à quantidade de computadores presentes nos laboratórios, pois a 

maioria das escolas apontou que o número não é suficiente para a demanda de 

alunos. O segundo diz respeito à manutenção dessas máquinas, que de acordo com 

os dados todas as escolas só recebem manutenção quando necessário e não 

frequente. 

Dessa forma, entende-se que esses fatores se tornam dificuldadores para 

professores e alunos quanto à utilização dos laboratórios, pois muitas vezes, ao 

invés de proporcionar momentos de aprendizagem e de práticas significativas 

acabam por proporcionar instabilidades e insegurança aos professores.  

 

4.1 ENTREVISTA COM OS PROFESSORES QUE MAIS UTILIZAM OS LABORATÓRIOS DE 

INFORMÁTICA DAS ESCOLAS 

 

As entrevistas foram compostas por 10 (dez) questões e realizadas 

pessoalmente com os quatro professores, indicados pelos responsáveis dos 

laboratórios como os que mais utilizam os laboratórios de informática. 

A primeira pergunta da entrevista referia-se a como os professores 

consideravam o laboratório de informática da escola no tocante a infraestrutura e 

funcionamento. De acordo com os dados obtidos 3 (três) professores, sendo eles 

das escolas 1 (um), 2 (dois) e 4 (quatro) indicaram o laboratório como regular, já o 

professor da escola 3 (três) indicou-o como ruim. Sabe-se que para que o trabalho 

do professor seja realizado com sucesso fatores como a infraestrutura é de suma 

importância para que as ações tenham um bom resultado. Nessa questão os dados 

mostram que os laboratórios deixam a desejar no que se refere ao funcionamento e 

a infraestrutura do local, com isso entende-se, segundo as palavras Coll e Monteiro 

(2010, p. 72), que: “É razoável supor que, enquanto não houver melhoras 

substanciais nesses aspectos estruturais, o impacto das TIC sobre as práticas 

educacionais docentes e sobre o processo de ensino e aprendizagem continuará 

sendo, necessariamente limitado.” 

A segunda questão da entrevista referia-se à frequência com que os 

professores costumavam utilizar os laboratórios de informática, e, as respostas 
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foram variadas. O professor 1(um) respondeu que utilizava o laboratório 

normalmente a cada duas semanas, o professor 2 (dois) em torno de duas vezes ao 

mês, o professor 3 (três) não soube dizer especificamente, mas de acordo com os 

comentários, esta ocorre “mais ou menos 3 vezes ao mês”. O professor 4 (quatro) 

mencionou que utiliza, no mínimo, uma vez por semana.  

É importante entender que somente o uso, mesmo que seja com frequência 

dos computadores não irá garantir o aprendizado por si só. Valente ressalta que 

(2003, p. 12), “a informática deve ser vista como um instrumento de interação com o 

educando, uma vez que o conhecimento não é transmitido, mas sim construído 

progressivamente”. Assim, entende-se que será a partir de planejamento que tenha 

como unidade o aspecto teórico, pedagógico e técnico permitirá a utilização de tais 

ferramentas em uma perspectiva que supere a ideia do uso pelo uso e possa 

caminhar para o entendimento do uso pedagógico. 

A questão três dizia respeito ao aspecto da burocracia, e os professores 

teriam que apontar se existia alguma dificuldade em relação ao uso, no sentido de 

agendamento, poucos horários, infraestrutura, entre outros. As respostas também 

variaram. O professor 1(um) indicou que não sente dificuldade alguma, que sempre 

que precisa usar é só agendar com antecedência. De acordo com a fala do 

professor 2 (dois): 

 

Sinto muita dificuldade em utilizar o laboratório de informática, pois a 
burocracia é muito grande. Para podermos utilizar o laboratório 
temos que montar um plano de trabalho e entregar para que seja 
analisado antes de utilizarmos. 

 

Outra dificuldade apontada pelo mesmo professor foi que o laboratório é 

muito disputado e que por conta disso é preciso avisar com muita antecedência para 

que possa ser utilizado. Aqui percebe-se que houve uma contradição em relação a 

fala do responsável pelo laboratório desta mesma escola, pois, segundo este último, 

para usar o laboratório era preciso somente agendar, diferente do que o professor 

nos informou. 

O professor 3 (três) indicou que a única dificuldade se refere à falta de apoio 

técnico para manutenção dos computadores, os quais, muitas vezes estragam e 

ficam impossibilitados de serem utilizados. O professor 4 (quatro) indicou que sua 

maior dificuldade é a questão do agendamento, pois existem poucos horários em 
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virtude de alguns projetos que ocorrem na escola, e, por isso acaba sendo bastante 

disputado. 

Aqui também é possível perceber uma contradição, pois o responsável do 

laboratório desta escola havia indicado que não existiam dificuldades quanto ao uso 

e que o único requisito era o agendamento. 

Diante desses fatos, surgem algumas dúvidas no que se refere a utilização, 

assim, é possível supor que os responsáveis dos laboratórios não indicaram os reais 

motivos e dificuldades para a utilização do laboratório ou os professores apontaram 

dificuldades que não existem. 

A quarta pergunta referia-se a questão do incentivo da instituição (escola) 

para que os professores utilizassem o laboratório. Nesse caso as respostas foram 

unânimes, todos os professores responderam que não há nenhum tipo de incentivo 

da instituição, e, de acordo com a fala do professor 1 (um) “[...] o interesse em usar o 

laboratório parte da vontade de cada professor.” 

Estudos (COLL; MONTEIRO, 2010; SANCHO et al., 2006; VALENTE, 2002) 

apresentam vários indicadores que podem ser considerados como limites para que 

as TDIC sejam utilizadas nas escolas para promover experiências inovadoras e 

significativas. Dentre eles, a infraestrutura inadequada e a falta de apoio e incentivo 

estão entre as mais destacadas pelos docentes como fatores que limitam, quando 

não, impedem a utilização de tais ferramentas no processo pedagógico. 

Na questão cinco os professores teriam que falar como se sentiam em 

relação ao uso do laboratório e justificar a resposta. O gráfico abaixo apresenta a 

síntese das respostas: 

 
Gráfico 3 – Preparação dos professores em relação ao uso dos laboratórios 
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Inseguro

 
Fonte: A autora 
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Os professores 1 (um) e 2 (dois) indicaram que se sentem preparados, mas, 

acreditam que apesar disso há muitas mudanças e que precisam se atualizar. 

O professor da escola 3 (três) indicou que se sente inseguro, pois de acordo 

com a fala dele “[...] os laboratórios possuem programas muito antigos que não 

fazem parte da realidade dos alunos e nem nos professores, pois não utilizamos 

esses programas em nosso dia a dia”. O professor da escola 4 (quatro) indicou que 

se sente preparado, e em seu depoimento mostrou-se muito seguro. Ele diz: “[...] 

sempre procuro me atualizar, buscar cursos na área e estar sempre atento as 

mudanças que ocorrem, pois, a sociedade está mudando, e a tecnologia está cada 

vez mais presente na vida das pessoas.” 

Nesta questão, exceto o professor 4 (quatro) percebe-se que os demais 

professores não se sentem totalmente preparados em ralação ao uso do laboratório, 

pois mesmo tendo indicado que estão preparados acreditam que ainda tem muitas 

coisas que precisam aprender. Acredita-se aqui que há uma carência na formação 

dos professores e, de acordo com as palavras de Valente (1999, p. 48): 

 

O professor precisa ser capacitado para assumir o papel de 
facilitador da construção do conhecimento pelo aluno e não mais o 
de "entregador" da informação. Para isso ele deve ser capacitado 
tanto no aspecto computacional, de domínio do computador e dos 
diferentes softwares, quanto no aspecto de interação do computador 
nas atividades da sua disciplina. O professor deve ter muito claro 
quando e como usar o computador como ferramenta para estimular a 
aprendizagem. 

 

Este é um aspecto fundamental a ser superado no tocante ao uso pedagógico 

das TDIC, pois enquanto não houver políticas de formação que dê condições de o 

professor utilizar as ferramentas com segurança e entender as possibilidades de uso 

no processo de ensino e aprendizagem, pouco sentido terá a sua permanência no 

laboratório de informática. 

O que ocorre é que na maioria das vezes as formações se dão de maneira 

aligeirada e distanciada da realidade e o professor. Assim, este que deveria ser o 

protagonista, acaba sendo apenas o expectador passivo, também desconsideram os 

limites da própria instituição, o engessamento do currículo e a burocracia que a 

escola tem que enfrentar. Em outros casos a resistência em relação à aceitação de 

propostas diferenciadas torna-se um obstáculo porque “[...] muitos professores 

permanecem amarrados a práticas e métodos tradicionais de ensino, enquanto os 
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estabelecimentos escolares são, muitas vezes, refratários a reformas [...]” (TARDIF, 

2005, p. 27). 

A questão seis foi de suma importância para o desdobramento da análise 

desta pesquisa quanto às práticas pedagógicas utilizadas pelos professores nos 

laboratórios de informática. Nela, os professores teriam que descrever e dar 

exemplos sobre quais tipos de atividades costumam desenvolver com os alunos 

quando utilizam os laboratórios. O professor 1 (um) diz que utiliza o laboratório da 

seguinte maneira: 

 

Quando percebo que tem conteúdos que os alunos não conseguem 
entender as explicações em sala eu levo os alunos ao laboratório e 
procuro tentar trabalhar de maneiras diferentes, utilizando planilhas 
no Excel, jogos matemáticos, sites interativos, entre outros. 

 

Para o professor 2 (dois) o uso do laboratório é importante para 

complementar os conteúdos que já foram iniciados em sala, e, a maioria das 

práticas estão ligadas à pesquisa, pois amplia as informações que os alunos podem 

ter dos conteúdos que estão sendo estudados. 

O professor 3 (três) também indicou que utiliza o laboratório somente para se 

trabalhar com pesquisas e para complementar os conteúdos que são iniciados em 

sala.  

As respostas dos professores evidenciam que o usos das tecnologias não se 

voltam para diferentes experiências, mas como complemento da aula, uma forma 

diferente para ilustrar ou para exercitar o conteúdo já trabalhado em sala. O exposto 

pelos professores reforça a ideia de que se não forem bem compreendidas “[...] a 

introdução das TIC não promove formas alternativas de ensinar e aprender, pelo 

contrário, costuma reforçar estruturas preexistentes do conteúdo do currículo e as 

relações de poder” (SANCHO et al., 2006, p. 23). 

O professor 4 (quatro) indicou que a princípio orienta os alunos sobre todas 

as questões que envolvem o uso do computador e seu funcionamento, pois muito 

aluno só tem contato com o computador na escola. Assim como os professores 2 

(dois) e 3 (dois) ele também utiliza o laboratório para realizar pesquisas mas 

ressaltou que não se limita somente a isso, e, que procura propor tipos diferentes de 

atividades, como por exemplo deixar que os próprios alunos produzam seus slides a 

façam suas apresentações.  
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Percebe-se aqui que exceto o professor 4 (quatro) os demais professores 

limitam-se em utilizar o laboratório apenas a pesquisa e para complementação de 

conteúdos, ou seja, para fazer o que já se fazia sem ele. Nesse sentido, de acordo 

com Coll e Monteiro (2010, p. 87): 

 

As TIC em geral, e a internet em particular, ainda são pouco 
utilizadas – pouquíssimo, na maioria das salas de aula – e que, 
quando utilizadas, tanto pelos professores quanto pelos alunos, com 
frequência é para fazer o que já se fazia antes sem elas.  

 

Assim, entende-se que há uma necessidade de ações transformadoras na 

utilização dos recursos com práticas educacionais, sendo importante utilizá-las de 

maneira que “promova as atividades de indagação dos alunos, do trabalho 

autônomo e do trabalho colaborativo.” (COLL; MONTEIRO, 2010, p. 74).  

Entender as TIC como possibilidades de mudanças pedagógicas implica em 

considerá-las como instrumentos mediadores na relação entre ensino e 

aprendizagem, isso significa “aproveitar o potencial dessas tecnologias para 

promover novas formas de aprender e de ensinar” (COLL; MAURI; ONRUBIA, 2010, 

p. 88). No entanto, isso ainda não ocorre como deveria, ou quando acontece, se dá 

de forma tímida, pois muitas vezes a maneira como o computador é utilizado acaba 

por reproduzir práticas tradicionais já existentes e com isso estruturas e relações de 

poder acabam permanecendo. 

As sétimas e oitavas questões davam sequência uma à outra, e 

questionavam se os professores acreditavam que o uso do laboratório de informática 

contribuía para a aprendizagem do aluno e de que forma isso acontecia, bem como 

se era possível verificar uma melhora no processo. As respostas foram unânimes, 

todos afirmaram que o uso do laboratório contribui para a aprendizagem. De acordo 

com a fala do professor 1 (um):  

 

Os alunos ficam mais interessados, pois a maioria só tem acesso ao 
computador na escola, por conta do maior interesse 
consequentemente a aprendizagem acaba melhorando. 

 

Para o professor 2 (dois): 
 

O laboratório contribui significativamente para a aprendizagem dos 
alunos, pois com o laboratório os alunos podem ter um acesso muito 
mais amplo de informações, possibilitando que o aluno vá além do 
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livro didático para a obtenção do conhecimento. Também percebi 
que houve melhora na questão do interesse, pois sempre que 
utilizam o laboratório eles vão além do que eu peço.  

 

O professor 3 (três), assim como o professor 2(dois) ressaltou que “[...] o 

laboratório contribui para aprendizagem pelo acesso ampliado que proporciona a 

informação e que os alunos se mostram bem mais interessados além de ficarem 

menos agitados”.  

Para o professor 4 (quatro): 

 

O laboratório contribui grandemente para a melhora da 
aprendizagem, além de despertar o interesse os alunos ficam mais 
motivados, pois o uso do computador é um desafio para eles, pois 
podem buscar diferentes tipos de informações. 

 

Percebe-se que o principal motivo apontado pelos quatro professores quanto 

ao uso do laboratório é sobre a questão do interesse do aluno e o acesso à 

informação, pois acreditam que isso é um fator de grande importância para a 

melhora da aprendizagem. Também foi possível perceber que os professores têm 

consciência de que o uso do laboratório pode ser positivo e que certamente colabora 

com a aprendizagem, mas, no momento que fazem a utilização limitam-se a 

atividades que não precisariam das ferramentas digitais para fazê-lo. 

Tal realidade evidencia que os professores não estão preparados para usar 

estes instrumentos na prática pedagógica para além do uso como recurso. Para Coll 

e Monteiro (2010, p. 16), “o uso da internet pode ir muito além de ser apenas fonte 

de informação”, de acordo com suas palavras:  

 

A internet não é apenas uma ferramenta de comunicação e de 
busca, processamento e transmissão de informações que oferece 
alguns serviços extraordinários; ela constitui, além disso, um novo e 
complexo espaço global para a ação social e, por extensão, para o 
aprendizado e para a ação educacional (COLL; MONTEIRO, 2010, p. 
16). 

 

Assim, percebe-se que a possibilidade de usar as TIC como ferramentas 

mediadoras capazes de promover experiências significativas e novas formas de 

ensinar e aprender defronta-se com vários aspectos limitadores, entre eles 

concepções enraizadas por uma educação baseada em uma perspectiva passiva de 
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aprendizagem muito mais centrada no professor do que no aluno, também com o 

distanciamento da proposta pedagógica e do currículo. 

A nona pergunta do questionário era referente à formação dos professores, 

nesta teriam que responder se eles receberam alguma capacitação durante suas 

formações iniciais para lidarem com o uso do computador.  

 

Gráfico 4 – Média de professores que receberam capacitação 
inicial para lidar com recursos tecnológicos 
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Fonte: A autora 

 

Com o gráfico anteriormente apresentado, percebe-se que apenas um 

professor (Professor 1) recebeu capacitação durante sua formação inicial. Este 

informou que durante o período de faculdade teve uma disciplina sobre o uso das 

tecnologias, mas, ainda assim ressaltou que esta não foi suficiente para sua 

formação. Os demais indicaram que não receberam nenhum tipo de qualificação 

durante suas formações. Na visão de Marinho (2004, p. 2) "As licenciaturas, sendo 

espaço de formação inicial, continuam atuando como se as tecnologias digitais ainda 

não tivessem sido inventadas". 

Esta situação é preocupante, uma vez que – segundo Valente (2015) – a 

formação do docente é o componente essencial para que as práticas pedagógicas 

auxiliadas pelos artefatos tecnológicos ocorram da forma esperada. Pesquisas 

realizadas por Gatti e Barreto (2009) sobre os currículos do Curso de Pedagogia no 

Brasil demonstram que menos de 1% das disciplinas obrigatórias aborda 

conhecimentos sobre as tecnologias.  

Dessa forma, percebe-se também que a Formação Inicial dos futuros 

professores ainda é muito limitada, pois a maioria dos cursos de licenciaturas não 
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privilegia o ensino com a utilização das TDIC. Alguns autores, dentre eles Moraes, 

Gomes e Gouveia (2015, p. 4) ressalta que:  

 

É no contexto da formação inicial que o futuro docente precisa 
vivenciar experiências capazes de lhe dar condições e espaços para 
refletir sobre o uso pedagógico das tecnologias digitais e 
compreender que, nesta prática, seu papel se modifica, 

 

No entanto, percebe-se que “os cursos de formação inicial de professores 

priorizam um currículo que prepara os profissionais para o fazer docente em relação 

ao cotidiano legal da escola e que os espaços oferecidos para os trabalhos com as 

tecnologias são limitados.” (MORAES; GOMES; GOUVEIA, 2015, p. 4.).  

É no contexto da formação inicial que o futuro docente precisa vivenciar 

experiências que o ajudem a compreender que o uso pedagógico das tecnologias 

digitais para que possa entender seus diferentes significados ao adentrar o espaço 

escolar como professor, pois uma formação inicial deficiente em relação ao uso 

pedagógico das tecnologias digitais implica em ações empobrecidas na futura 

atuação docente, pois se esta não possibilitar a desconstrução de alguns saberes e 

a construção de outros, não pode ser entendida como formação. 

Na décima e última pergunta da entrevista foi indagado sobre a opinião dos 

professores quanto às ações que eles julgavam ser importantes por parte da escola 

e da SEED para que os laboratórios de informática fossem utilizados com práticas 

pedagógicas favoráveis ao processo de ensino e aprendizagem.  

O professor 1 (um) destacou a necessidade da oferta de cursos específicos, 

incentivos como por exemplo palestras de motivação e também sobre a atualização 

dos aparelhos e softwares.  

Para o do professor 2 (dois): 

 

Deveriam ter manutenções contínuas, pois alguns computadores não 
funcionam e na maioria das vezes não tem ninguém para fazer 
manutenção. Também acho que seria importante oferecerem cursos 
nas escolas, pois muitos professores não sabem como lidar com os 
computadores, por medo, falta de preparo, etc.  

 

O professor 3 (três), apontou para o fato de que seria importante que tivesse 

um profissional capacitado para lidar somente com o laboratório, tanto como apoio 

técnico como para manutenção, assim como o professor 2 (dois), ressaltou sobre a 
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questão de softwares antigos e como principal indicou que seria muito importante a 

oferta de cursos de capacitação para alunos e professores. 

A resposta do professor 4 (quatro) foi bem semelhante à do professor 3 (três), 

destacou para a necessidade de um profissional responsável pela manutenção do 

laboratório e também da oferta de cursos específico para o uso dos computadores.  

Percebe-se nessa questão que todos os professores apontaram para a 

necessidade da oferta de cursos de capacitação para o uso dos computadores. 

Nesse sentido, Valente (2003, p. 23) ressalta que: 

 

É preciso fomentar a vontade do professor de estar construindo algo 
novo. É preciso compartilhar de seus momentos de dúvidas, 
questionamentos e incertezas, como parceiro que o encoraja a 
ousar, mas de forma reflexiva para que possa reconstruir um novo 
referencial pedagógico. 

 

Vale lembrar que no capítulo 3 deste trabalho apresentamos alguns 

programas que o governo do Estado do Paraná oferece aos professores da rede 

pública de ensino. Dessa forma, fica a inquietação sobre as respostas dos 

professores, que, em nenhum momento da entrevista, exceto o professor 4, 

mencionou sobre tais programas, dessa forma algumas reflexões precisam ser 

feitas: Será que não conhecem tais Programas? Conhecem, mas não tem relevância 

para as práticas que vivenciam? Será que essa realidade ainda está muito distante?  

No caso do Paraná, a Seed-PR8 oferece Formação Continuada para os 

professores na modalidade a distância. Dentre os cursos ofertados no que se refere 

especificamente ao uso pedagógico das tecnologias encontra-se o AVA (e-proinfo e 

e-escola) e Aprendizagem com mobilidade, bem como vários tutoriais em vídeo 

sobre diferentes programas e aplicativos móveis. Outra possibilidade de formação 

são os grupos de trabalho em rede chamado de GTR e a Escola Interativa que tem 

como propósito a transmissão de conferências ao vivo por meio de videoconferência 

sobre vários temas, dentre eles as tecnologias no contexto educativo. 

Assim, o que se entende é que o equipar as escolas e oferecer um pacote 

pronto e único de formação aos professores parece não ser suficiente para a 

superação do uso mecânico de tais aparatos, pois as práticas que se concretizam no 

interior da escola apresentam o uso destes instrumentos como recurso de 

                                                           
8 Seed-PR: Secretaria de Estado da Educação do Paraná  
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informação para dar aula em detrimento de um uso que possa favorecer novas 

experiências.  

Portanto, por não levar em consideração todo o contexto que envolve a 

escola e seus personagens, “[...] a introdução das TIC não promove formas 

alternativas de ensinar e aprender, pelo contrário, costuma reforçar estruturas 

preexistentes do conteúdo do currículo e as relações de poder.” (SANCHO et al., 

2006, p. 23). 
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CAPÍTULO 5 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo principal compreender o processo de 

utilização laboratórios de informática e as práticas pedagógicas vivenciadas pelos 

professores e alunos neste espaço. Este estudo desencadeou-se a partir do 

entendimento de que a utilização das ferramentas tecnológicas no contexto escolar 

certamente exige mudanças referentes às ações pedagógicas, tanto por parte do 

professor como também de toda a equipe envolvida com a educação de uma 

instituição.  

No campo educacional, as mudanças nas maneiras de organização e 

acompanhamento de informações se fazem necessárias cada vez mais no contexto 

da sala de aula bem como no processo de ensino aprendizagem, pois é evidente 

que esses recursos impactam a vida dos alunos e também dos professores, os quais 

fazem uso constante das TDIC em suas práticas sociais, mas de forma restrita no 

processo pedagógico.  

O caminho percorrido neste estudo evidencia que os objetivos específicos 

foram alcançados, uma vez que se pautavam em conhecer a realidade e o 

funcionamento dos laboratórios de informática nos seus aspectos físicos e 

estruturais. Sobre isso constatou-se que os laboratórios necessitam de maior 

número de computadores para a demanda de alunos e também de manutenção 

mais constantes dos equipamentos. Identificar qual/is professor/es mais 

utilizou/aram o laboratório de informática nas quatro escolas participantes da 

pesquisa. Neste foram encontrados quatro professores. Apontar as práticas 

pedagógicas vivenciadas nos laboratórios. Em relação às práticas, o estudo pode 

compreender com base nas respostas indicadas pelos professores participantes da 

pesquisa que apesar da utilização por parte dos professores não há práticas 

inovadoras e sim a reprodução de tarefas que já eram realizadas sem a sua 

existência. Identificar se as práticas vivenciadas nos laboratórios são consideradas 

pelos docentes como colaboradoras do processo de ensino e de aprendizagem. 

Sobre isso foi possível identificar que todos os professores acreditam que o uso do 

laboratório traz grandes contribuições para o processo de ensino e aprendizagem 

dos alunos. 
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Sendo o objetivo geral do trabalho compreender o processo de utilização 

laboratórios de informática e as práticas pedagógicas vivenciadas pelos professores 

e alunos neste espaço, o estudo concluiu com base nas respostas dos professores 

que o uso pedagógico do computador ainda é pouco explorado pela maioria dos 

professores, e que apesar de haver a utilização dos laboratórios de informática nas 

escolas isso ainda não ocorre de maneira que contemple todos os aspectos 

necessários para um processo de ensino aprendizagem integral dos indivíduos, e, 

que na maioria das vezes acabam utilizando essa ferramenta para reproduzir ações 

que poderiam ser feitas sem ele. 

De acordo com as respostas dos professores participantes da pesquisa, foi 

possível perceber que o uso dos laboratórios certamente desperta um maior 

interesse nos alunos, mas, o que precisa ser modificado são as formas com que 

cada professor utiliza esse espaço, buscando práticas que realmente façam sentido 

para o aluno. 

No entanto, assim como em muitas outras pesquisas, fica nítido que mais do 

que bons programas, se faz necessário investir em políticas de formação adequada 

e capacitação específica do professor para lidar com o uso das TDIC, ou seja, 

formações que dê a esses profissionais condições de ser o protagonista e poder 

relacionar suas experiências com os novos debates e novas perspectivas. Todos os 

professores entrevistados neste trabalho deixaram claro que sentem falta e que 

seria muito importante outros incentivos além dos que já existem por parte da 

instituição escola e da SEED quanto a oferta de cursos de capacitação.  

O que acontece é que o Governo disponibiliza recursos para as escolas como 

forma de auxílio no processo de ensino aprendizagem, mas, na prática as coisas 

não acontecem como deveriam. Os recursos pouco têm ajudado, pois os 

laboratórios muitas vezes se encontram com falta de manutenção adequada, 

professores com pouca formação, falta de motivação por parte da instituição, etc. As 

políticas preocupam-se em levar para a escola equipamentos ou projetos de seu 

interesse, mas estes nem sempre estão relacionados com as necessidades reais do 

professor. É preciso políticas de investimento e de formação que unam os aspectos 

técnico, pedagógico e teórico além de uma infraestrutura adequada.  

Dessa forma, o uso dos laboratórios, bem como de todas as outras 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação que são proporcionadas às 

escolas, dependem de posicionamentos e reflexões por parte dos profissionais que 



55 
 

irão utilizá-las como recurso pedagógico com seus alunos, políticas públicas e 

infraestrutura e formação adequada. 

Sendo assim, acredita-se que as pesquisas nesta área de estudo sempre 

serão necessárias para a compreensão das possibilidades que o uso pedagógico 

das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação pode proporcionar as 

escolas, aos professores, aos alunos, enfim, a todos os profissionais comprometidos 

com uma educação de qualidade.  

A realização deste estudo oportunizou aprofundamento em uma questão que 

não é diretamente tratada no curso de Pedagogia, mas que se constitui como um 

tema relevante às demandas atuais ligadas à educação, pois este tende a ser cada 

vez mais vivido dentro das salas de aula, nas quais a utilização das Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação aumenta cada vez mais em todas as áreas 

da sociedade. O exercício da pesquisa, a busca em bases de dados científico-

acadêmicas, a articulação teórica da problemática do uso pedagógico com as TDIC 

constituíram desafios ao estudo. 

Do ponto de vista acadêmico, ressalta-se que a realização deste trabalho foi 

muito importante, pois possibilitou novas experiências e aprendizagens no que se 

refere a pesquisar e sistematizar estudos e articular esses resultados dentro de um 

campo teórico. Tais aspectos são de extrema relevância para o exercício ao 

profissional da educação. Assim, espera-se que a partir desta pesquisa seja possível 

continuar o trabalho e me aprimorar como pesquisadora nesta linha de estudo.  
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO PARA O RESPONSÁVEL PELO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA 

ESCOLA 

 

Idade: ______________ 

Formação 

Graduação em: _______________________ Ano de conclusão: ______________ 

Especialização/ Área: ___________________ Ano de conclusão: ______________ 

Tempo de Serviço na Educação: 

___________________________________________________ 

Tempo serviço nesta 

escola:______________________________________________________ 

 

PARTE 2- SOBRE O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E SUA UTILIZAÇÃO  

1. Há quanto tempo à escola possui laboratório de informática? 

() 1 a 2 anos 

() 3 a 4 anos 

( ) 5 a 6 anos 

() Mais de seis anos 

 

2. Quantos laboratórios a escola possui? 

__________________________________________________________________________ 

3. O laboratório da escola é: 

(  ) Proinfo 

(  ) Paraná Digital 

(  ) Proinfo e Paraná Digital 

4.Em sua opinião, a condição do Laboratório é: 

( ) Excelente ( ) Boa ( ) Regular ( ) Ruim 

Justifique 

__________________________________________________________________________ 

 

5.Quantos computadores os/o laboratórios possui? 

__________________________________________________________________________ 

 

6. O que é preciso para o professor poder utilizar o laboratório de informática? 

__________________________________________________________________________ 

7. A quantidade de computadores é suficiente para a demanda de alunos? 

( ) Sim ( ) Não 

8. Todos os computadores possuem acesso a internet? 

() Sim ( ) Não 

9. Os professores costumam utilizar com freqüência o laboratório de informática? 

( ) Sim ( ) Não 

10. Quais as disciplinas que mais utilizam o laboratório? 

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 
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11. Qual professor mais utilizou o laboratório de informática nos últimos 4 meses? 

__________________________________________________________________________ 

 

12. O laboratório recebe manutenção?  

(  ) Sim (  ) Não  

Se sim, qual a freqüência das manutenções? 

(  ) Diariamente 

(  ) Quinzenalmente 

(  ) Mensalmente 

(  ) Anualmente 

(  ) 

Outro_____________________________________________________________________ 

 

13. Você considera que a formação dos professores para a utilização dos laboratórios de 

informática é: 

(  ) Adequada   (  ) Inadequada 

Justifique: 

__________________________________________________________________________ 

 

Em sua opinião, os professores possuem dificuldade na utilização do laboratório? 
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APENDICE B 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA O PROFESSOR QUE MAIS UTILIZA O 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

Idade: ______________ 

Formação 

Graduação em: _______________________ Ano de conclusão: ______________ 

Especialização/ Área: ___________________ Ano de conclusão: ______________ 

Tempo de Serviço na Educação: 

___________________________________________________ 

 

Tempo serviço nesta escola: 

______________________________________________________ 

 

1.Você considera o laboratório de informática da escola como? 

(   ) Excelente (   ) Bom (   ) Regular (    Ruim 

2.Com que frequência você utiliza o laboratório de informática. 

3. Existe alguma dificuldade em relação ao uso (agendamento, poucos horários, burocracia, 

infraestrutura. Especificamente em que?)  

4. Existe algum tipo de incentivo da instituição para utilização dos laboratórios? 

5. Em relação ao uso do laboratório de informática com os seus alunos você se sente: 

(   )Preparado              (   ) Inseguro 

(   ) Despreparado        (   ) Outro 

Justifique: 

6. Que tipo de atividades você costuma desenvolver com os seus alunos no laboratório de 

informática?  Como? Dê exemplo (detalhar a aula) 

7. Você acredita que o uso do laboratório de informática contribui para a aprendizagem do 

aluno? Como? 

8.É possível verificar se houve melhora/avanço na aprendizagem dos alunos com a 

utilização do laboratório? Se sim, em que sentido? (Aprendizado Comportamento, Interesse) 

9. Em sua formação recebeu alguma capacitação para lidar com o uso do computador? 
(   ) Sim  (   ) Não  
Caso sim. Você considera que esta formação foi suficiente? 
Caso sim. Quando foi sua última atualização em informática? 
Caso não. Você gostaria de ter alguma formação específica nesta área? (Curso, oficinas, 
etc) O que sente como necessidade neste quesito? 
 
10. Em sua opinião, quais ações seriam importantes (pela escola, pela SEED), para que os 
laboratórios de informática fossem utilizados com práticas significativas? 


