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RESUMO 
 
Diversas escolas de Ensino Fundamental do país vêm oferecendo em seus currículos 
uma “disciplina” chamada “informática”, sugerindo a existência de conteúdos, atividades 
e avaliações específicas como as demais, para além das “idas ao laboratório”, prática 
comum nas redes públicas e particulares que possuem esse ambiente. Em parte dessas 
escolas, professores de informática são responsáveis pela “disciplina” que, entretanto, 
não encontraria fundamentação consistente em orientações curriculares, mais voltadas 
para a importância do uso de tecnologias pelos estudantes e da necessária formação de 
professores para esse intuito. Diante de tal cenário, esta dissertação apresenta uma 
pesquisa exploratória sobre o caráter dessa “disciplina” oferecida na Educação 
Fundamental em escolas particulares no município do Rio de Janeiro (RJ). Mais 
especificamente, a investigação contemplou a análise de entrevistas com professores da 
disciplina sobre suas práticas, recorrendo à literatura da área de educação e tecnologia, 
tecnologia e currículo e formação de professores de computação. Entre outros achados 
de pesquisa, a análise sugere que essa “disciplina” se configura como um momento da 
organização curricular para o desenvolvimento de objetivos delineados em outras 
disciplinas, não propriamente de informática ou computação. Assim, em geral, os 
professores entrevistados contribuem com o ensino de recursos informacionais, mas não 
teriam objetivos de ensino e/ou aprendizagem específicos. Concluímos este trabalho 
questionando tal prática e retomando autores que discutem a relevância do 
desenvolvimento do “pensamento computacional” para a formação de sujeitos no século 
XXI.  
 
Palavras-chaves: Professor de Informática; Educação e Tecnologias; Disciplina 
Informática; Formação de Professores de Computação; Pensamento Computacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

ABSTRACT 
 
Several elementary schools in the country have been offering, in their curricula, a 
"subject" called "information technology", suggesting the existence of specific contents, 
activities and evaluations to beyond the "laboratory trips" , common practice in public and 
private schools that have this study environment.  In some of these schools, Computer 
Science teachers are responsible for this "subject" that, however, does not find a 
consistent basis for curricular guidelines, which are more focused on highlighting 
students' use of technology in schools and the necessary teacher training for this purpose. 
Given this scenario, this work presents an exploratory research on the nature of this 
"subject" offered in Basic Education in private schools in the city of Rio de Janeiro (RJ). 
More specifically, this research included the analysis of interviews with computer teachers 
on their practices, using the literature on education and technology, technology and 
curriculum and Computer Science teacher training. Among other research findings, the 
analysis of the sample points out that "subject" is configured as a moment of the curricular 
organization for the development of objectives outlined in other subjects. Thus, in general, 
the interviewed teachers contribute with the teaching of information resources, but they 
would not have specific teaching and / or learning objectives. We conclude this work by 
questioning this practice and recalling authors who discuss the relevance of the 
development of "computational thinking" for the formation of individuals in the 21st century. 
 
Key-words: Computer Science Teacher; Education and Technologies; Computer Science 
Subject; Computer Science Teacher Training; Computational Thinking 
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INTRODUÇÃO  

  

Em dezembro de 2017, chegou ao fim o cronograma previsto pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE) para a última etapa da criação da Base Nacional Comum 

Curricular (BRASIL, 2017)1. A partir de 2019, a BNCC deverá ser a orientação principal 

para a educação infantil e ensino fundamental. “Um total de 60% do conteúdo deverá se 

fundamentar na BNCC. O restante será definido pelas redes e pelas escolas” públicas e 

privadas (PLANALTO, 2017).  

Até hoje, as diretrizes e os parâmetros curriculares nacionais serviam de base 

para a construção de Projetos Político Pedagógicos e a produção dos currículos das 

escolas. Baseada em “competências”, a Base apresenta detalhadamente o que deverá 

ser desenvolvido em salas de aula de norte a sul do país, ainda que o Ministério da 

Educação não caracterize a BNCC como um currículo único, sob o argumento de que “a 

autonomia dos estados e municípios, a diversidade cultural e as desigualdades sociais 

demandam, de acordo com o texto da Base, currículos diferenciados e adequados a 

cada sistema, rede e instituição escolar” (PLANALTO, 2017). 

No entanto, a Associação Nacional dos Pesquisadores em Educação (ANPED, 

2018), outras instituições e movimentos da área há muito se posicionam contrariamente 

à Base, justamente apontando o oposto, que haverá homogeneização curricular. As 

críticas dos Grupos de Trabalho da ANPED, de modo geral, envolvem “três níveis de 

preocupação com a reforma curricular materializada numa base curricular nacional: 1) a 

própria ideia da necessidade de um currículo comum; 2) a metodologia utilizada para 

essa construção; 3) os fundamentos conceituais, metodológicos e teóricos[...]”.  Esse é 

um trecho do documento que detalha o acompanhamento pela Associação de 

desenvolvimento da proposta da Base, pelo menos desde 2015 (ANPED, 2017). 

 Problematizar a BNCC não é objetivo desta dissertação, pois nosso objeto de 

discussão é outro. Mas começamos esta introdução pela Base porque trata-se da diretriz 

mais atual para orientar a Educação Fundamental e que poderia indicar a eventual 

existência de conteúdos de informática e/ou de computação a serem desenvolvidos 

nesse nível de ensino. A pesquisa que será apresentada nesta dissertação buscou 

analisar o caráter da “disciplina informática” que vem sendo oferecida por escolas 

                                            
1  Informações retiradas do site <https://bit.ly/2kzkjVL> em 16 de novembro de 2018. 



14 

 
 

particulares da educação fundamental. Após a leitura da BNCC, verificamos que não há 

menção à informática propriamente dita, mas em relação à inclusão das TIC nas escolas. 

A Base propõe que os currículos devem promover a compreensão, o uso e instituir 

tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, expressiva, reflexiva e ética 

nas variadas práticas sociais (incluindo as escolares), com o intuito de comunicar-se, de acessar 

e compartilhar informações, de produzir conhecimentos, de sanar dificuldades e de 

desempenhar protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.2 Quando buscamos as palavras 

“informática” e “computação” na  BNCC, não obtivemos nenhuma resposta, porém a respeito da 

palavra “tecnologia”, observamos que aparece ao longo de todo o documento, perpassando 

todas as disciplinas do currículo escolar, orientando sua utilização apenas, sem dizer a maneira 

de ser utilizada com os alunos.  

A BNCC norteará também outras atuações, como políticas para a formação de 

professores que trabalharem com a nova base bem como a produção de material didático 

(NIC.BR, 2016). Atualmente, existe um alto número de profissionais que não têm entendimento 

sobre a utilização das TIC nas escolas. Mesmo com restrições em infraestrutura, atualmente 

algumas instituições escolares apresentam em seu currículo aulas de informática na Educação. 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (BRASIL, 2016) 

já ressaltavam a importância da formação continuada dos professores, no que concerne 

à utilização das tecnologias no ambiente educacional. No entanto, sabe-se que na 

prática, “a formação [continuada] se restringe às iniciativas individuais dos professores, 

que buscam engajamento nos programas de formação continuada oferecidos pelas 

Secretarias de Educação”, uma vez que ainda são ínfimas as iniciativas das escolas para 

estimular a capacitação de seus professores (PESCE; LIMA, 2012, p.28).  

As DCN do Ensino fundamental, embora não mencionem a palavra “informática”, 

indicam que as TIC devem perpassar “interdisciplinarmente” a proposta curricular desde 

a Educação Infantil até o Ensino Médio, imprimindo direção aos projetos político-

pedagógicos” (BRASIL, 2013, p. 33). Além disso, estas mesmas DCN mencionam 

apenas duas vezes o termo laboratório de informática, sugerindo que o espaço seja 

utilizado de maneira interdisciplinar pelos professores das disciplinas curriculares, sem 

mencionar o professor de informática. 

 Entende-se que as DCN do Ensino Fundamental não orientam como incluir e/ou 

utilizar as TIC nas práticas pedagógicas, visto que cabe apontar a direção, mas se torna 

                                            
2Informações retiradas do site: < http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase > em 15 de dezembro de 
2017. 
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necessário considerar as experiências dos sujeitos e contextos envolvidos, pois as 

diferenças sociais, regionais e econômicas interferem na maneira de o professor 

ministrar suas aulas, influenciando diretamente na construção dos conhecimentos e no 

processo de ensino e aprendizagem (BRASIL, 2013). 

 A respeito do uso da informática nas instituições de ensino, como também de 

outras tecnologias, Fonseca (2006, p. 9) menciona que  

 

[...] para muitos autores este fato não vem ocorrendo 
satisfatoriamente porque falta ao professor uma formação 
adequada para a utilização da informática, pois este possui uma 
formação tradicional e conteudista; no entanto, é preciso analisar 
melhor este fato. Há uma forte pressão para que os professores 
façam uso de recursos variados. Desta forma, estaria 
diversificando o conteúdo das disciplinas e qualificando o ensino 
[...] 
 
 

 A BNCC também trata do uso das TIC nas escolas de maneira abrangente, ainda 

que relacionada a competências. Os dois documentos (BNCC e DCN) não abordam a 

“informática” e a “computação” como disciplinas ou conteúdos a serem desenvolvidos 

junto aos alunos. No entanto, prolifera o número de escolas públicas e particulares que 

vem incluindo em seu currículo a chamada “disciplina informática”. Nesse sentido, esta 

pesquisa foi motivada pelo interesse em conhecermos um pouco mais sobre o que é 

desenvolvido nessa “disciplina”, e como atuam os professores e responsáveis por ela. 

 O uso das TIC nas escolas brasileiras, vem sendo mapeado, por exemplo, pelo 

NIC.BR (2015) quanto à algumas atividades realizadas  com uso do computador (com 

acesso à internet ou não) pelos professores junto com os alunos nas escolas (como 

mostrado na Tabela 1): 
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Tabela 1 - Atividades realizadas com alunos com o uso de computador e/ou Internet em 
escolas públicas e particulares no país 

Realização de trabalhos com temas específicos 59% 

Trabalhos em grupo 54% 

Aulas expositivas 52% 

Realização de exercícios 50% 

Tirou dúvidas individualmente 45% 

Debates ou Apresentações 43% 

Pesquisa em livros ou revistas 42% 

Interpretação de textos 42% 

Produção de Textos 39% 

Jogos Educativos 31% 

Planilhas ou Gráficos 22% 

Fonte: Cetic (2015)  

 

Essas atividades são realizadas, em geral, por professores de diversas disciplinas. 

Em parte, resultam de iniciativas de diversos setores da sociedade para promoção do 

uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na Educação ao longo das 

últimas décadas. No passado, mas ainda hoje, o laboratório de informática é um espaço 

dedicado à tecnologia educacional. 

 Ao menos desde 1997, quando foi criado o Programa Nacional de Informática na 

Educação - ProInfo3 (MEC, 1997), escolas de todo o país vêm implementando 

laboratórios de informática, muitas vezes com a contratação de um profissional para 

atuar nesse espaço. 
 

Esse profissional pode receber diferentes designações (monitor, instrutor, por 

exemplo), ter funções diversificadas (ensino, apoio pedagógico, apoio técnico etc), ser 

ou não regente de uma “disciplina” – informática–, ter ou não formação específica na 

área (técnico, tecnólogo, licenciado, bacharel, etc). Por exemplo, “monitor” pode-se 

referir “aos multiplicadores do conhecimento informático atendendo a alunos ou 

membros da comunidade, permitindo o efetivo uso do laboratório de informática” 

(SANTOS, 2007, p.7).  

                                            
3 “Programa [nacional] 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”. (MEC, 2017). 
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Com o objetivo de fazer uma aproximação inicial sobre a atuação do profissional 

em questão, foi realizado um levantamento prévio no município do Rio de Janeiro4 junto 

a catorze estabelecimentos de ensino, tanto públicos (municipais e estaduais) como 

particulares, antes do início da pesquisa apresentada nesta dissertação. Escolas 

escolhidas aleatoriamente e que puderam nos passar as informações que precisávamos. 

Um dos objetivos foi recolher informações sobre a infraestrutura das escolas e sobre a 

forma de atuação docente. Dos estabelecimentos pesquisados, oito possuíam 

laboratório e apenas seis delas tinham professores de informática. Em uma das seis 

instituições, o professor de informática oferecia reforço escolar para os discentes, no 

laboratório. Em cinco dessas instituições com professores (quatro privadas e uma 

pública), o profissional de informática, durante seu tempo de aula, teria autonomia para 

decidir sobre a sua prática – o que e como trabalhar com os educandos. 

Focando na atuação pedagógica dos professores, as DCN do ensino 

fundamental buscam orientar o uso dos artefatos tecnológicos como ferramenta de apoio 

ao processo de ensino e aprendizagem, sem mencionar a informática como conteúdo a 

ser trabalhado na escola. 

Segundo Machado (2005), a computação como conteúdo (matemática 

computacional, lógica e linguagens de programação) pode compor satisfatoriamente o 

currículo escolar, pois engloba elementos tão importantes quanto os artefatos 

tecnológicos, tanto na composição de uma disciplina focada no ensino da computação 

(disciplina de informática) quanto na composição do conteúdo programático das demais 

disciplinas curriculares, estimulando e facilitando a interdisciplinaridade.  

De acordo com Zarpelon, Colombo e Sanzovo (2013), embora seja necessário 

incluir as TIC na educação, muitos professores têm medo do novo, nesse caso, das 

tecnologias digitais, e por isso evitam incluí-las em suas atividades pedagógicas. Em 

muitas escolas do país, essa atribuição tem recaído sobre o professor de informática. 

Ele seria o profissional, com formação pedagógica e tecnológica, a atuar na 

problematização e na mediação do uso das tecnologias nas práticas educacionais. Em 

se tratando do professor de informática, sabe-se que a primeira Licenciatura em 

Computação (LC) no Brasil data de 1997 e foi oferecida pela Universidade de Brasília 

(UnB). Segundo Castro e Vilarim (2013, p. 20), os egressos desse curso “[…] articulam 

a promoção de saberes para além da área de Computação pura, dialogando com as 

fundamentações teóricas e as práticas da área pedagógica [...]”, ou seja, seriam 

                                            
4 Informações baseadas em telefonemas para as escolas feitas pela própria pesquisadora deste projeto em 

novembro de 2016. 
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profissionais que, juntamente com os alunos, construiriam, além do conhecimento 

computacional, saberes voltados para o trabalho e para o exercício da cidadania.  

Segundo Geremias (2007, p.1) 

 
[...] a formação para o uso das tecnologias da informática no ensino não 
ocorre de forma automática, tampouco em cursos de pequena duração. 
Há necessidade de uma formação adequada aos professores, que não 
se limite ao treinamento de algumas ferramentas, mas uma formação que 
discuta os pressupostos teóricos, epistemológicos e metodológicos 
relacionados à linguagem específica desse novo mediador da leitura e 
escrita [...] 

 

 Como professora pública federal, pude observar que cursos de licenciatura em 

informática no Rio de Janeiro eram poucos quando assumi o cargo na escola onde atuo, 

em 2005. Não era fácil encontrar essa licenciatura e, na época, optei pelo curso de 

licenciatura em informática no instituto “A vez do mestre”, que funciona dentro da 

Universidade Cândido Mendes, que será melhor explicado mais adiante.  

 

Teses e dissertações sobre práticas de professores de informática 

 
Com o objetivo de subsidiar a elaboração da pesquisa, foi realizado um 

levantamento5 na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD -

2016) e no Google Acadêmico visando identificar práticas dos professores de 

informática no ensino fundamental. A busca, especificamente pelos títulos, foi 

realizada com as seguintes palavras-chave: “professor de informática” e “currículo”; 

“informática” e “educação”; “ensino fundamental” e “currículo de informática”; 

“currículo” e “educação”, “ensino fundamental” e “informática”, e ainda “professor de 

informática”. Na BDTD encontramos um total de 90 trabalhos, dos quais 85 são 

dissertações e 05 são teses. No Google Acadêmico foram encontrados 07 artigos, 

o que resultou num total de 97 resultados nas buscas relativas ao tema abordado, 

já tendo excluídos os trabalhos duplicados. Da totalidade dos trabalhos, 25 se 

referiram ao ensino fundamental ou não mencionaram o nível de ensino; já o 

restante das 72 dissertações versavam sobre o ensino técnico e superior. 
 

Dos trabalhos que se referiam especificamente ao Ensino Fundamental, que 

é o nível de ensino no qual desenvolveremos nosso estudo, destacaram-se Santos 

                                            
5 Busca realizada em 07 de abril de 2017 nas dissertações e teses publicadas entre os anos de 2007 

e 2017. 
 



19 

 
 

(2007), Fonseca (2013), Bonilla (2010), Borges (2008), Gabriel (2015), Martins 

(2010) e Silva (2010), por tratarem das TIC nas escolas; sendo que Fonseca (2013) 

pesquisou a respeito do uso das TIC em celulares e smartphones. 

Santos (2007) realizou uma pesquisa bibliográfica sobre o uso dos recursos 

da Informática no Ensino Fundamental. Discutiu o uso do computador no processo 

de construção do conhecimento e no desenvolvimento das estruturas cognitivas, 

sociais e afetivas da criança, assim como Silva (2010), que realizou uma pesquisa 

a respeito na educação infantil, a informática educativa e o uso dos computadores 

pelos professores. Para a coleta de dados de Santos (2007) foram realizadas 

entrevistas com professores, nas quais foram encontrados perfis com disposição ao 

aprendizado e a utilização do computador na educação infantil e outros com receio 

do novo em sua prática pedagógica. 

Bonilla (2010) e Martins (2010) pesquisaram a respeito do Proinfo nas 

escolas. Constataram que o programa, com relação à capacitação docente e 

inclusão digital dos alunos, não era eficaz. Segundo Bonilla (2010, p.43), 

 
Poucos alunos têm acesso às tecnologias em suas escolas e mais 
reduzido ainda é o número de professores que propõem atividades 
de aprendizagem articuladas diretamente com as TIC. Quando 
acontece, elas são utilizadas com cursos básicos em torno de algum 
software, ou para fazer uma pesquisa na internet, que em nada 
muda as dinâmicas já instituídas pela escola e largamente 
criticadas; também porque essas atividades, muitas vezes, são 
coordenadas pelos responsáveis pelos laboratórios e não pelos 
professores de sala de aula, ou então porque os professores não 
possuem formação para propor outras atividades, além das 
tradicionais pesquisas. 

 
Ainda segundo o autor, desde o início da articulação entre tecnologia e 

escola, as TIC são vistas como ferramentas de suporte à educação. Essas ideias 

surgiram na realização do I e II Seminários Nacionais de Informática na Educação, 

realizados em Brasília, em 1981 e depois em Salvador, em 1982. No Seminário da 

Bahia, os pesquisadores sugeriram que a presença do computador na escola fosse 

vista como um meio auxiliar no processo ensino-aprendizagem, com o objetivo de 

auxiliar o desenvolvimento da Inteligência do aluno, bem como “desenvolver 

habilidades intelectuais específicas requeridas pelos diferentes conteúdos”. 

(MORAES, 1993, p. 20). 

Para Bonilla (2010), foi da maneira acima que o Proinfo se manteve. Só foi 

possível nas escolas em 2008, por meio do programa de banda larga nos colégios. 
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Apenas após dez anos de sua implantação, em 2007, o Proinfo foi reestruturado, de 

maneira a ser utilizado também nas escolas localizadas na área rural, passando a ser 

chamado de Plano Nacional de Tecnologia Educacional, e visava ajudar a comunidade 

escolar e a população localizada próximo às escolas, com a inclusão digital por meio 

do aumento do acesso aos computadores, assim como da ampliação da conexão à 

internet. (MEC, 2007).  

Bonilla se refere aos “responsáveis pelos laboratórios” quando têm alguma 

atividade (cursos básicos de algum software). Não são os professores de sala de aula 

que passam esse conhecimento aos alunos. Segundo ele esses profissionais 

responsáveis pelos laboratórios podem ser técnicos. 

Martins (2010) fala sobre a capacitação dos professores em relação às TIC: 

  

Uma dificuldade encontrada pelo autor diz respeito a relação dos 
professores com os profissionais de informática, ou seja, aqueles (técnicos 
ou especialistas em informática educativa) que cuidam dos laboratórios de 
informática das escolas. Os professores reclamam que as preocupações 
desses profissionais não estão necessariamente voltadas para o programa 
curricular da escola, e sim para o trabalho com os conteúdos técnico-
operacionais das máquinas. Ressentem-se, ainda, do fato de que as 
atividades desenvolvidas no laboratório atraem bastante a atenção dos 
alunos e são considerados mais empolgantes do que as realizadas em 
sala de aula. (MARTINS, 2010, p.35-36) 

 
Conforme Martins (2010), é o professor de sala de aula que decide o software a 

ser utilizado e o que deve ser realizado com ele para os alunos. O ProInfo foi utilizado 

na capacitação dos professores das escolas municipais de Natal para que conseguissem 

fazer um melhor uso do computador como recurso para o ensino-aprendizagem. Porém, 

o autor, após suas pesquisas, chegou à conclusão de que o treinamento de Windows, 

Word, Excel, Power Point e Linux (pelo Proinfo) não foi eficaz, pois a insegurança com 

relação ao uso das TIC foi observada. Durante suas pesquisas, foi verificado que os 

coordenadores dos laboratórios de informática não tinham formação acadêmica na área 

de computação, eram docentes de outras áreas. 

 

Silva (2010), verifica que os professores de educação infantil do Distrito Federal 

confessaram fazer pouco uso do computador em suas aulas. Além disso, no laboratório 

de informática existia o “professor de informática” e os professores da sala de aula não 

participavam dessas aulas. O autor aponta as inseguranças dos professores em relação 



21 

 
 

ao uso dos computadores, pois mais da metade não domina as ferramentas necessárias 

ao aprendizado dos alunos. 

Para facilitar o acesso à internet, o governo utilizou tecnologias de redes sem 

fio para baratear os custos e dar maior autonomia aos estados envolvidos. (FONSECA, 

2008, p.20). 
 

Como a cada nova gestão do governo alguns projetos são descontinuados, não 

há como saber até quando a internet nas escolas funcionará, embora a previsão seja até 

2025, segundo Bonilla (2010). 
 

Um outro estudo relevante para nosso trabalho é Borges (2008), que ressaltou a 

importância da atuação do professor para a mediação pedagógica em ambientes 

informatizados de aprendizagem, além de mostrar a necessidade de um programa de 

formação permanente dos docentes que estimulasse e que desse possibilidades ao 

professor de integrar as atividades dos softwares educacionais ao conteúdo curricular de 

suas disciplinas. 

 
A capacitação de professores para o uso da informática na educação, 
especificamente o computador como ferramenta pedagógica, é muito 
importante, visto que durante sua formação acadêmica os professores não 
tiveram, em sua graduação, disciplinas que refletissem sobre o uso dos 
recursos informáticos na sala de aula. O primeiro objetivo de um programa 
de formação deve ser o domínio técnico, pedagógico e crítico da 
tecnologia, possibilitando aos educadores a condição de uma leitura crítica 
dos recursos tecnológicos. (BORGES, 2008, p.151) 
 

A análise de Gabriel (2015, p. 59) também é relevante para esta pesquisa. Ele 

realizou um estudo de caso da Escola Municipal de Educação Fundamental – EMEF - 

Henrique Pegado, com o intuito de que os professores envolvidos narrassem suas 

trajetórias como Professor Orientador em Informática Educativa – POIE. (“professor 

designado para atender as turmas dentro do horário das aulas de acordo com o projeto 

pedagógico da escola”)  

Para orientar o trabalho dos professores em sala de aula, foi elaborado na 

UNICAMP um curso ministrado por profissionais da área de informática que atendeu 

cerca de 150 docentes das secretarias estaduais e municipais de educação, que viriam 

a ser multiplicadores dentro de suas escolas (podia ser professor de qualquer matéria, 

desde que tivesse feito o curso). Participaram desse curso professores do ensino 

fundamental e supervisores escolares. O maior desafio era colocar em prática o que 

tinham aprendido no curso. Gabriel (2015) aponta que, quando Valente (1999) sugere o 

termo “informática na educação”, significa a inserção do computador como objeto no 
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processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos das disciplinas de todas as 

modalidades de educação, o que podemos dizer baseado na literatura pesquisada, que 

ainda ocorre nos dias de hoje. 

 A tecnologia, por si só, não pode ser considerada solução para os problemas da 

área educacional. Para que se possa colher os resultados positivos que os computadores 

podem oferecer, é necessária uma mudança de postura dos professores, além de criação 

de novos projetos curriculares. Desta forma, se torna evidente uma mudança nos atuais 

modelos, o que nos coloca diante de um novo paradigma na educação. Segundo Almeida 

e Valente (2011, p.6): 

 
 

[...] fica claro que a evolução das tecnologias digitais de informação 
e comunicação (TIC) tem um papel fundamental no processo de 
globalização, provoca mudanças nos modos de ser e estar no 
mundo, reconfigura as relações comunicacionais e faz surgir uma 
nova ordem social, denominada de sociedade tecnológica, 
sociedade em rede, sociedade da informação, sociedade do 
conhecimento, sociedade cognitiva, sociedade digital ou outras 
denominações. 

 
 

Acerca do tema interdisciplinaridade, nos trabalhos buscados na BDTD, 

encontramos estudos de Gumiero (2010), Weinert (2013), Candeias (2010), Freire, R. 

(2007), Santos, Colnago e Mascarenhas (2014) e Caiado (2011). Os pesquisadores 

mostraram os benefícios de trabalhar a informática em conjunto com as outras 

disciplinas, realizando um trabalho interdisciplinar, com objetivos e estratégias bem 

definidas. 

Candeias (2010), por exemplo, pesquisou o uso do software Geogebra 

(voltado para a aprendizagem das funções e resolução de problemas) na matemática 

e observou também o uso da informática com as matérias de ciências, português, 

história e educação física, realizando um trabalho multidisciplinar (conjunto de 

disciplinas estudadas de maneira simultânea, mas sem a necessidade de estarem 

relacionadas entre si), podendo ainda utilizar softwares educativos. 

Já Gumiero (2010) se preocupou com três eixos de estudo: tecnologias, 

formação docente e projetos de trabalho, o que lhe permitiu estabelecer um 

questionamento do significado do computador no ambiente escolar e o papel do 

professor nesse contexto, chegando à conclusão de que o educador pode perceber as 

várias possibilidades que o computador representa no processo de ensino-

aprendizagem. Entretanto, o autor observa as dificuldades no aspecto pedagógico e 
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na infraestrutura no desenvolvimento de um projeto interdisciplinar utilizando o 

laboratório de informática da escola. 
 

Verificou-se, nos estudos em geral, certa resistência de parte dos professores 

sujeitos das pesquisas em relação ao uso do computador. Alguns trabalhos, como o 

de Lázaro (2015), apontam algumas causas para a não integração das tecnologias no 

currículo escolar: 

 

Várias podem ser as causas relacionadas a essa repulsa: pouca 
informação no processo de formação, falta de habilidade no uso da 
tecnologia, desconhecimento da associação da tecnologia numa 
situação didática de ensino, acomodação do professor em sair de 
sua zona de conforto, enfim, situações diversas que dificultam 
práticas de ensino e aprendizagem significativas associadas às TIC. 
(LÁZARO, 2015, p.44) 

 

Dos 25 trabalhos levantados, foram escolhidos cinco que mais se 

identificaram com o objeto desta pesquisa, que se voltaram às práticas de ensino-

aprendizagem dos professores de informática. São eles: Spies (2013), Santos (2007), 

Quelhas (2013), Souza (2011) e Rocha (2008). 
 

Spies (2013) pesquisou mecanismos didáticos para ajudar os professores 

dos anos iniciais do ensino fundamental a utilizar a informática com os alunos em sala 

de aula. Mesmo sem internet, o computador pode oferecer recursos didáticos. Para o 

autor, a informática atua como recurso auxiliar nas atividades complementares e 

também na avaliação.  

O maquinário entra como um apoio à matéria ensinada em sala de aula. A 

ideia é que os softwares educativos e sites contribuam com o desenvolvimento de 

saberes dos discentes. Foram encontradas várias experiências com o software Logo, 

de Papert, construído em 1967. 

Spies também discute a resistência à tecnologia por parte de alguns 

professores por várias razões: medo de danificar o material, não querer sair da zona 

de conforto, ou mesmo por serem indiferentes às TIC. Comenta, ainda, a preparação 

do professor para a utilização da informática na sala de aula, além da integração de 

tecnologia e pedagogia. 

Foi sugerido pelo autor uma oficina de informática na educação, que visava 

testar um roteiro de critérios de seleção de softwares e um roteiro de plano de ensino 
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usando softwares educativos disponíveis na internet; uma formação de curta duração 

prática.  

A inclusão digital dos estudantes, em sua opinião, passa pelo professor para 

que ele aprenda a trabalhar com o computador e se sinta mais seguro para planejar 

suas aulas usando softwares e aplicativos. Após participarem da oficina acima, foi 

unânime a opinião dada pelos docentes que participaram, sobre o computador facilitar 

o processo de aprendizagem, além de ser positivo seu uso em sala de aula.  

Os professores participantes da oficina realizada comentaram a necessidade 

do aprendizado constante para se manterem sempre capacitados, dominando um 

pouco mais os variados assuntos; ao mesmo tempo argumentaram que a carga de 

trabalho é muito grande, e que não dá tempo de estarem sempre atualizados; 

alegaram também a dificuldade de se encontrar softwares que sejam compatíveis com 

o conteúdo que se deseja ensinar.  

Foi percebida uma grande insegurança dos professores pelo fato de alguns 

alunos saberem mais informática que eles, o que os deixou desconfortáveis. Spies 

(2013) chegou à conclusão de que a informática pode fornecer recursos para melhorar 

o sistema de ensino, além das metodologias e dos resultados obtidos. 

Rocha (2008) concorda com Spies (2013) que o computador deve ser usado 

como tecnologia a favor de uma educação mais dinâmica, como auxiliadora de 

professores e alunos, para uma aprendizagem mais consistente. 

Nos trabalhos de Spies (2013) e Rocha (2008), vemos que a adoção das TIC 

traz para os educandos muitos caminhos a percorrer desde que sejam bem orientados 

pelos professores. Eles parecem concordar, também, a respeito da democratização 

do acesso aos produtos tecnológicos, que é talvez o maior desafio para a sociedade, 

pois precisa de esforços e mudanças nas esferas econômica e educacional. Discutem 

a insegurança dos professores por não dominarem a ferramenta, além de ser um 

desafio trazer a informática para a sala de aula. 
 

Em relação ao terceiro trabalho, Quelhas (2013, p.18) define que o trabalho 

docente no campo da informática deve ser embasado numa fundamentação teórica 

coerente com a ampliação do olhar sobre o conhecimento, para que se tenha a busca 

de uma abordagem educativa visando a interdisciplinaridade. 
 

Os três autores (Rocha, 2008; Quelhas, 2013 e Spies, 2013) acreditam que 

a aplicação das tecnologias na educação ainda continue sendo um grande desafio 
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para os docentes, porém acreditam que a inserção dos computadores no processo 

ensino-aprendizagem auxilia na construção do conhecimento. 
 

Para Quelhas (2013, p. 24), o professor precisa desenvolver habilidades 

específicas no uso das TIC para que consiga perceber sua introdução no complexo 

educativo, e também utilizar esses recursos em comunhão com os objetivos 

educacionais pretendidos na construção do conhecimento com os alunos. 
 

Santos (2007, p.13) também defende a importância da informática na 

educação. Diz ainda que os alunos que demonstravam maior interesse no assunto se 

tornavam multiplicadores dos conhecimentos em informática, acabando por atender 

outros alunos, e permitindo o efetivo uso dos laboratórios. 

O quinto autor, Souza (2011), discute a integração de recursos tecnológicos 

ao currículo escolar, assim como os outros quatro autores, sendo que citou também 

exemplos mais antigos, como o videocassete. Além disso, uma curiosidade descrita 

por ele é que os professores procuravam os professores de informática para os ajudar 

a procurar jogos educativos ou uma maneira de reforçar os conteúdos já vistos em 

sala de aula por seus alunos por meio de recursos da sala informatizada. Souza 

explica que foi cogitado incluir a informática como disciplina regular, chamada 

informática educacional, o que o tornou diferente dos outros quatro trabalhos citados 

anteriormente, que não especificam como a informática é considerada na escola. 

Segundo o autor, os alunos tinham duas aulas por semana no laboratório, sendo uma 

de informática educacional e outra onde o professor de informática entrava apenas 

para dar apoio. Esses professores, em entrevistas realizadas por Souza (2011), 

argumentaram que eram professores e não monitores; e que mesmo assim eram 

procurados apenas para auxiliar a interação dos alunos com os computadores. Foi 

construída pelos professores de informática uma proposta curricular, onde foram 

incluídos conteúdos próprios da área, como o sistema operacional Windows, Word, 

Excel, Power Point, Paint Brush etc; mesmo assim, os questionamentos continuaram 

sobre ser válida ou não a proposta descrita. 

 Esse levantamento não se mostrou conclusivo quanto às práticas de professores 

da “disciplina informática”, até porque a maioria dos trabalhos não informou a existência 

dessa “disciplina” no currículo da educação fundamental. Assim, nossa investigação, 

apresentada nesta dissertação, pretendeu explorar as práticas dos professores em 

escolas que oferecem essa disciplina em seu currículo. Como recorte, a pesquisa foi 

realizada a partir de uma amostra de escolas particulares do município do Rio de Janeiro 



26 

 
 

(RJ), mais especificamente, a partir de entrevistas com professores de informática 

dessas escolas, responsáveis pela disciplina, com o intuito de explorar a natureza, o 

caráter, do que é desenvolvido nela. Trata-se, portanto, de uma pesquisa exploratória, 

sob abordagem qualitativa. 

  

O objetivo geral desta pesquisa foi: 

 Explorar o caráter da disciplina “informática” na Educação Fundamental a partir 

de experiências dos professores. 

Foram objetivos específicos da investigação: 

 Identificar quais e como são definidos e desenvolvidos os conteúdos dessa 

“disciplina” chamada, em geral, de “informática”, em escolas particulares. 

 Analisar de que maneira o trabalho do professor de informática nessa 

“disciplina” se relaciona com a dos demais docentes. 

 Levantar a orientação do Projeto Político Pedagógico da escola em relação à 

“disciplina” informática. 

 Vale ressaltar que o presente trabalho foi dividido em quatro capítulos, produzidos 

da seguinte maneira: 

 O primeiro capítulo, Educação, tecnologias e currículo, apresenta conceitos e 

suas inter-relações, com o objetivo de situar a temática geral deste trabalho. 

 No segundo capítulo, Formação de professores de computação, tratamos a 

respeito da formação de profissionais para a área de informática e computação para 

refletir sobre os limites e possibilidades quanto à sua prática docente. 

 No capítulo 3, Metodologia e discussão dos dados da pesquisa, expomos os 

procedimentos metodológicos empregados na coleta dos dados que, após analisados, 

são apresentados e discutidos no intuito de buscar atender os objetivos específicos e, 

sobretudo, ao objetivo geral anteriormente apresentado.  

Ao final desta dissertação, apresentamos as Considerações Finais com relação 

ao objetivo desta pesquisa e reflexões produzidas após nossa trajetória de investigação.  
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Capítulo 1 
 
 
EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CURRÍCULO 
 

 A educação, a tecnologia e o currículo serão aqui apresentados não como 

conceitos estanques, mas sim como ideias que se imbricam para nos fazer compreender  

práticas docentes de um professor como eminentemente políticas. Contudo, antes de 

inter-relacionarmos os conceitos, resolvemos apresentá-los de forma individualizada, 

com o intuito didático de detalhá-los para, em seguida, notarmos a interação dessas 

noções. 

A primeira das ideias que exploramos foi a de educação. Existiam diversos 

conceitos, concepções e perspectivas acerca da ‘educação’, não podendo nós sermos 

ingênuos a ponto de intentar expor uma definição absoluta, universal para o que seja 

educação. Não concebemos a existência de verdades incontestes, nem da neutralidade; 

“educação”, para nós, é um conceito político, como político é, pois, o papel do professor.  

Quando refletimos sobre qual concepção a instituição escolar adotará, inferimos 

que depende do tipo de projeto que vai ser desenvolvido. Pode construir condições para 

uma educação libertadora ou aceitar modelos prontos, prometendo assim uma educação 

conservadora. Segundo Freire (1997, p. 57) esta educação tem o nome de “bancária”, 

onde os alunos são considerados “potes vazios” e o ensino é visto como o “ato de 

depositar, transferir conhecimento”. 

Para Giroux (1997), o que se busca com uma educação oposta à bancária é que 

os estudantes se tornem cidadãos críticos capazes de escolherem seus caminhos, 

buscando um lugar no mundo que seja melhor para todos os sujeitos. 

Segundo Ivan Ilich (1973, p. 11) apud Selwyn (2011, P.4), “aprender significa 

adquirir uma nova habilidade ou compreensão”.  

 Sabemos que cada pessoa, por possuir experiências anteriores, acaba por 

modificar seu comportamento, de acordo com o aprendizado que teve.  

 Ressaltamos que a educação pode ser separada em três tipos: Formal, Informal 

e Não-Formal. Para Gohn (2006), a educação formal ocorre dentro das escolas públicas 

e privadas, onde as aulas acontecem na sala de aula, por meio de livros didáticos, 

caderno, e quadro negro ou lousa digital. A educação informal está ligada ao aprendizado 

que o sujeito adquire durante a socialização (família, amigos, etc.), e a educação não 

formal corresponde àquela onde a aprendizagem é realizada “no mundo da vida”, por 
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meio de compartilhamento de experiências principalmente em atividades coletivas, 

projetos sociais, onde o aluno pode aprender uma profissão, tendo em vista que a 

maioria das instituições oferecem oficinas culturais e profissionalizantes. 

 A educação formal pode ser presencial ou online e podemos incluir aí a educação 

continuada, que pode ser realizada no próprio ambiente de trabalho ou fora dele. Uma 

expressão muito utilizada para o processo também é  “aprendizagem ao longo da vida”, 

pois não inclui somente as fases de escolarização. 

 Ainda pensando em educação, se torna importante lembrarmos que devemos 

considerar as influências externas, como a economia global, a política e a cultura, assim 

como os diferentes contextos de cada aluno.  

 Assim como educação, o termo “tecnologia” possui variadas concepções. De 

modo geral, segundo Selwyn (2011, p. 14), “[...] é compreendida como o processo pelo 

qual o humano modifica a natureza para satisfazer suas necessidades e anseios”. A 

palavra “tecnologia” vem do grego, no qual “techne” significa “habilidade”, e “logia” pode 

ser traduzida como “construção de algo”, (Selwyn, 2011) ou melhor dizendo, “construção 

de conhecimento”. Assim, tecnologia envolve mais que computadores e se relaciona a 

diferentes aspectos e temas da vida como, por exemplo, valores que incluem 

sustentabilidade, consumo de energia, desigualdade entre as pessoas, além de outros 

fatores importantes, tais como poluição do trânsito e vigilância. No caso desta pesquisa, 

recai sobre as tecnologias digitais, que costumam ser vistas como algo que pode 

provocar inovações ao ser humano, algo que o faz evoluir em sua vida. Como exemplo, 

fazemos menção à prática de utilização da internet, que diminuiu as distâncias entre as 

pessoas, melhorando dessa forma, a comunicação entre elas, facilitando a interação 

global. Segundo Volti (apud Selwyn, 2011, p. 16) “as tecnologias são desenvolvidas e 

utilizadas para realizarmos ações que não eram possíveis antes, ou mesmo tornar as 

existentes mais fáceis de serem realizadas”.  

 As tecnologias digitais podem ser exemplificadas pelas fotografias digitais, tão 

utilizadas na sociedade contemporânea, bem como pelo uso de computadores e lousas 

digitais. Um outro exemplo que podemos mencionar é a “computação em nuvem”, que 

podemos entender como uma tecnologia que nos facilita muito, tendo em vista que 

podemos acessar nossos arquivos de qualquer lugar em qualquer computador, celular 

ou ipad. 

Postman apud Selwyn (2017) nos faz pensar que a tecnologia digital não se refere 

à tecnologia em si, mas sim a atividades e a práticas que os sistemas conduzem em 
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conjunto com a tecnologia. Isso nos leva a refletir sobre os sentimentos das pessoas, 

sobre seu prazer ou desprazer ao se depararem com as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) em seu cotidiano, lembrando-se, novamente, que os indivíduos 

estão presentes em diferentes contextos.  Fatores como etnia, raça, classe social e 

gênero também devem ser considerados, com vistas a uma melhor compreensão do 

fenômeno. Todas essas questões influenciarão e sofrerão influências das tecnologias.  

 Nicolas Zepke apud Selwyn (2011, p.28) acredita que “as tecnologias digitais 

definirão nossa forma de viver, aprender, ensinar e ser no futuro”. Podem ser entendidas 

como TIC que nos remete aos sistemas de computação, hardware, celulares, televisão 

digital, consoles de jogos, serviços da web, email, Skype, dentre outros. 

 Como alguns dos itens citados apenas funcionam com internet, resolvemos 

mencionar o serviço que mais nos chama atenção, que vem a ser a Web (WWW), onde 

podemos navegar, utilizar redes sociais e motores de busca, como o Google, por 

exemplo, a fim de interagir com as pessoas e/ou realizar pesquisas dos mais variados 

assuntos. 

 Para Wessels (apud Selwyn, 2011, p. 18), quando nos referimos a internet, que 

pode ser considerada uma tecnologia moderna, podemos dizer que seu conteúdo é mais 

importante do que suas formas técnicas, ou seja, internet é mais do que “cabos de cobre 

e fibra ótica”. Afinal, quando fazemos uso da rede mundial de computadores, estamos 

encurtando distâncias, aumentando nossos conhecimentos e nossa cultura, além de 

outros fatores que nos fazem crescer como indivíduo. 

 Segundo Lievrouw e Livingstone (apud Selwyn, 2011, p. 18) a internet é um 

conjunto de três categorias: artefatos e aparelhos, atividades e práticas, e o contexto 

onde tudo está relacionado (instituições, sociedades e culturas). 

 Um fator a ser destacado é a convergência das tecnologias digitais, uma vez que 

podemos sugerir que quase tudo que realizamos no computador pode ser realizado nos 

celulares. Segundo Ito et al  2008, p.8,  

 

O uso de tecnologias é talvez melhor visto em termos de uma ‘ecologia’ 
de mídias, na qual mídias mais tradicionais como livros, televisão e 
rádios, “convergem” com mídias digitais, especialmente mídias 
interativas e mídias de comunicação social. 

 
  No contexto da educação, Postman (apud Selwyn, 2014, p.15), nos leva a refletir 

sobre vários questionamentos a respeito de seu uso, como por exemplo sobre o motivo 

de elas serem utilizadas na educação, sobre os problemas que podem surgir com isso, 
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sobre essas dificuldades terem solução e qual seria, dentre outras. Com isso, surgiram 

debates ideológicos a respeito do que a educação deve ter como foco, levando em 

consideração os interesses de todos os envolvidos, que são de diferentes áreas.   

  Tendo em vista que o uso das tecnologias dependerá do contexto onde estiver 

inserida, que ela pode ajudar ou não a aprendizagem dos discentes, que estão ligadas 

aos aspectos sociais, econômicos e culturais, cabe ressaltar também que as tecnologias 

não são neutras, pois promovem valores e interesses, podendo transformar as relações 

de poder, provocar impacto na sociedade, além de modificar os discentes; entretanto, sua 

inclusão na educação pode ter consequências inesperadas como limitar o poder de 

escolha dos alunos e das pessoas. Entretanto, de modo geral, os discursos da tecnologia 

e educação seria predominantemente otimista (ROSADO, FERREIRA, CARVALHO, 

2017). 

  Profissionais da área têm-se posicionado a favor da inclusão digital, pois 

consideram um “projeto positivo” que pode melhorar a qualidade do ensino. Sua missão é 

buscar formas de tornar reais as melhorias baseadas na tecnologia, de modo que os 

professores sejam autores de suas práticas. Para Coll e Illera (2010), se torna necessário 

criar um novo cenário educacional, além de novas finalidades para a educação. Sendo 

assim, “a incorporação das TIC nas salas de aula abre caminhos para inovações 

pedagógicas e didáticas e para a busca de novas vias que visam melhorar o ensino e 

promover a aprendizagem”. (COLL; ILLERA, 2010, p. 1)  

  Quando falamos em tecnologia, importante se faz lembrar de “alfabetização 

digital”(COLL; ILLERA, 2010), afinal como inserir tecnologias no âmbito educacional sem 

ter conhecimento para isso? Como “alfabetização digital” entendemos ser uma obtenção 

de conhecimentos e aptidões necessárias para utilizar as TIC.  

  Segundo Area (2012, p. 30), a alfabetização no uso das TIC precisa de um modelo 

completo que possui cinco áreas ou dimensões que serão praticadas de modo simultâneo 

na pessoa que aprende:  

 
- Dimensão instrumental: incorpora o domínio técnico dos instrumentos 
tecnológicos e seus procedimentos de uso. Trata-se de adquirir destrezas 
para o uso do hardware, do software e dos aplicativos.  
- Dimensão cognitivo-intelectual: inclui a aquisição de habilidades 
vinculadas aos conhecimentos específicos que permitam igualmente a 
busca, seleção, tratamento e produção da informação facilitados pelo 
concurso das tecnologias, a comunicação com outras pessoas através 
das redes. Trata-se de aprender a usar a informação de modo inteligente 
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e efetivo pondo em jogo nossas capacidades para a análise cognitiva e 
crítica que permita sua recriação e a produção de novo conhecimento.  
- Dimensão sócio-comunicacional: que se refere ao desenvolvimento de 
competências vinculadas à criação de conteúdos de diferentes 
naturezas, hipertextuais, propagá-los através de diversas linguagens e 
poder comunicar-se com outras pessoas por meio das tecnologias. 
Implica também adquirir normas de comportamento que envolvam uma 
atitude social positiva frente aos demais, o respeito e a capacidade para 
o trabalho colaborativo em redes sociais.  
- Dimensão axiológica: dar-se conta de que as TIC não são neutras, e 
mais, que podem afetar significativamente o ambiente cultural e político 
de nossa sociedade. Vincula-se também à formação ética e democrática 
no que diz respeito ao uso da informação e da tecnologia e à rejeição a 
atitudes contrárias a estes preceitos.  
- Dimensão emocional: relativa aos sentimentos e emoções suscitados 
pelos cenários digitais como os videogames ou a interação em redes 
sociais. A alfabetização emocional tem a ver com as capacidades de 
autocontrole de emoções negativas, de ter empatia e de construir uma 
identidade digital que seja equilibrada afetiva e pessoalmente. (AREA, 
2012, p. 30) 

 

  Area (2012) explica que se possui a intenção de alfabetizar digitalmente as 

pessoas com o intuito de que elas consigam realizar adequadamente os novos serviços 

quesão necessários nos postos de trabalho da economia globalizada, pois a formação 

integral de um cidadão nos dias atuais precisa voltar-se para o domínio dos códigos e 

tecnologias da cultura para que possam exercer plenamente seus direitos cívicos. 

  Segundo Coll e Monereo (2010, p.306), entende-se como alfabetização digital “a 

obtenção de um conjunto de aprendizados e aptidões importantes relativas à utilização 

dessas tecnologias, aproveitando ao máximo o que elas têm a oferecer. Significa aprender 

o uso das TIC aplicando o que elas possuem de melhor em termos de comunicação e 

colaboração quando se trata de aquisição de objetivos particulares e sociais; e não apenas 

‘aprender o funcionamento básico dos computadores e da internet e seu manejo e uso 

como usuário dessas tecnologias’”. Ressalta-se dizer também que a importância desse 

aprendizado pode influir positivamente na aprendizagem de outras áreas. As TIC e a 

Sociedade da Informação (SI) estão se tornando fundamentais para a educação do 

estudante. Entretanto, para enfrentar esses desafios, o “conjunto do currículo” precisaria 

ser revisto: 

 
[...] Não basta introduzir as competências, conteúdos e capacidades 
relacionadas à alfabetização digital para enfrentar o desafio; é o conjunto 
do currículo que deve ser revisado a partir do referencial proporcionado 
pelas práticas sociais e culturais próprias da SI, da leitura ética e 
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ideológica que se faça delas e das necessidades formativas das pessoas 
neste novo cenário. (COLL; MONEREO, 2010, p. 307) 

   

  Segundo Lopes e Macedo (2011), a palavra currículo vem sendo definida de várias 

maneiras diferentes, sendo que muitas destas significações transpassam o que tem sido 

chamado currículo nas instituições escolares. Pensando na sala de aula até o que é 

proposto nas redes de ensino, currículo pode se referir a matriz curricular, com matérias / 

tarefas e cargas horárias, o grupo de ementas, os planejamentos de instrução dos 

docentes, além das experiências propostas e vivenciadas pelos discentes. Existe, 

seguramente, um ponto comum a tudo que tem sido chamado de currículo: o conceito de 

organização, de experimentos de aprendizagem alcançadas por professores de maneira 

a concluir um processo educacional. A ideia de currículo como organização dos momentos 

de ensino-aprendizagem seria a mais próxima da problemática desta pequisa. 

  Para Goodson (2001), currículo significa “construção social”, que pode ser 

produzida por caminhos diferentes, pois sua construção dependerá do contexto onde os 

alunos se encontram, além de serem considerados nesse processo suas concepções, 

crenças, experiências, tecnologias e recursos.  

Freire (1996, p.29) sugere que para elaborar um currículo, o professor precisa 

pensar nas questões: “o que, como, para quem, para que, a favor de quem se organiza 

o ensino com vistas à reconstrução do saber ensinado”. 

Para Valente e Almeida (2011, p. 2), currículo 

 

[...] é aquele estabelecido na prática pedagógica resultante do trabalho 
entre docentes e discentes na sala de aula, onde estão envolvidos tanto 
os conhecimentos científicos como os elementos simbólicos culturais, os 
saberes da prática docente, as práticas sociais de comunicação, as 
técnicas e os artefatos. É importante ir além dessas visões ingênuas e 
considerar que as mídias e tecnologias interferem nos modos de se 
expressar, se relacionar, ser e estar no mundo, produzir cultura, 
transformar a vida e desenvolver o currículo, e, a partir deste currículo 
caberia ao professor [...] dialogar com o aluno, despertar-lhe a 
curiosidade sobre os acontecimentos do mundo, problematizar sua 
realidade, propor atividades que levem o aluno a explicitar o que sabe 
sobre o mundo e a buscar novas informações que o ajudem a sair do 
conhecimento do senso comum para chegar a um novo patamar de 
conhecimento, que ampliem suas possibilidades de compreensão do 
mundo e de formalização do conhecimento científico. (VALENTE; 
ALMEIDA, 2011, p. 17) 
 

 Importante ressaltar que, quando são realizadas as reformas educacionais, os 

professores não são consultados, ou seja, uma das partes mais importantes de todo o 
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processo não participa; o que acaba acarretando futuros problemas políticos, 

econômicos, sociais e culturais que os governantes não refletiram a respeito. O docente, 

como um dos responsáveis pela formação cidadã e crítica dos alunos, deveria ser o 

primeiro a propor mudanças na educação. 

 Em nossas experiências como professoras, percebemos que muitas vezes, 

quando se trata do currículo das instituições escolares, também funciona de forma similar 

às reformas. Os professores não participam da escolha do que deve ser ministrado, se 

tornando assim um técnico com a função de implementar programas curriculares. 

Quando eles têm a oportunidade de participar da elaboração do que será ministrado na 

disciplina, precisam se ater aos objetivos pedagógicos da escola. Fundamental 

lembrarmos que estes profissionais do ensino são considerados “intelectuais 

transformadores”, pois fazem uso da prática em sala de aula com o objetivo de tornar os 

discentes indivíduos reflexivos e críticos. 

 Segundo Giroux (1997, p. 161), 

 

A noção de que os estudantes têm histórias diferentes e 
incorporam experiências, práticas linguísticas, culturas e talentos 
diferentes é estrategicamente ignorada dentro da lógica e 
contabilidade da teoria pedagógica administrativa.  

 
 

Em uma perspectiva emancipatória, caberia ao professor assumir a 

responsabilidade pelo levantamento das questões sobre o que ensinar, como ensinar e 

quais os objetivos pelos quais lutar por meio da educação. Porém, isso não se torna 

possível com os docentes tendo pouca influência nas condições econômicas e 

ideológicas de seu trabalho. Para tornar o aluno um cidadão crítico, seria necessário 

tratar os alunos como sujeitos que possam ter voz em suas aprendizagens. O professor 

deve conhecer os problemas, histórias de vida de cada aluno, porém, trabalhar os grupos 

em seus vários ambientes culturais. Esse profissional deve se posicionar em relação às 

injustiças econômicas, políticas e sociais dentro dos muros das instituições de ensino e 

fora deles, dando, assim, a possibilidade de os alunos aprenderem sobre a vida com 

eles, tornando-se cidadãos ativos perante a sociedade. 

Para Dewey (1997, apud BENTO, 2001, p.5), a cidadania deveria ser o “tema 

organizador de todo o currículo”. 

 

 [...] a participação política e cívica mas, mais do que isso, é um 
modo de vida nas suas múltiplas dimensões (sociais, morais, 
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culturais) e daí que não surpreenda que numa escola que, 
isomorficamente, "tem de representar a vida", a cidadania seja 
assumida como o tema organizador de todo o currículo [...]. 
 

 

Ainda segundo Dewey (1997), os alunos devem ser preparados para saberem 

escolher o que farão no futuro como profissionais e cidadãos, e não para uma única área 

específica, de modo que tudo que seja aprendido na instituição de ensino possa e deva 

ser aproveitado como contribuição para o desenvolvimento social dos jovens estudantes.  

Cabe, nesse momento, relacionarmos os termos definidos até agora (educação, 

tecnologia e currículo). 

Seria necessário problematizarmos a tecnologia na educação porque sua inclusão 

depende dentre outros fatores, da forma como o aluno enxerga o mundo, até o contexto 

onde se localiza cada instituição de ensino. As questões políticas também estão 

envolvidas nesse processo, que envolve as relações de poder na sociedade. Nessas 

relações incluem-se comerciantes, produtores comerciais de hardware, políticos, 

servidores públicos, pessoas que trabalham na administração escolar, consultores de TI, 

pesquisadores acadêmicos, empregadores e empresários que possuem a intenção de 

modificar os sistemas educacionais, além de tecnólogos da educação. Todos eles 

impulsionam ideias e premissas a respeito da utilização da tecnologia na educação, 

sendo que cada um pensando em seus próprios interesses. Lembramos, ainda, que a 

educação terá desafios em qualquer época, porque o mundo sempre está passando por 

transformações. Dessa forma, não temos como pensar em certo ou errado em relação à 

utilização da tecnologia, pois tudo depende da concepção educacional que estiver sendo 

utilizada em dado momento. 

A tecnologia educacional também faz com que surjam novos problemas; por esse 

motivo, ela deve ser pensada levando-se em conta seus limites e restrições, além das 

oportunidades que surgirão a partir dela. 

Importante salientarmos que  

 

[...] a análise da integração das tecnologias ao currículo tem a 
finalidade de levar os professores, gestores e outros profissionais 
que atuam na educação a refletir sobre a concepção de currículo, 
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de tecnologias e da integração entre esses dois campos na inter-
relação com a sua prática. (VALENTE e ALMEIDA, 2011, p. 11) 

 

   Ao serem incluídas as TIC no currículo das escolas torna-se fundamental 

pensarmos nos diferentes contextos que podem existir, pois encontraremos escolas com 

infraestrutura adequada para tal, com internet, equipamentos de alto nível, como também 

serão visíveis instituições de ensino com falta de recursos, e que não conseguem 

acompanhar esse crescimento digital. Segundo Coll e Monereo (2010), ainda são muitas 

as limitações nos cenários de educação formal e escolar; tendo em vista que pesquisas 

na internet poderiam ser realizadas para aumentar a aprendizagem dos estudantes; além 

de mencionarem ainda a falta de um profissional adequado para utilizar as TIC nas 

escolas.  

 

1.1. Considerações sobre ideologia e tecnologia educacional  

 

  Inicialmente precisamos definir a palavra “ideologia”. Segundo Giddens e Sutton 

(2015, p. 228) são ideias do “senso comum“ e crenças disseminadas em uma sociedade 

que servem, quase sempre indiretamente, aos interesses de grupos dominantes, 

legitimando a posição desses grupos. 

  Outro pensador relevante para a compreensão do que seja ideologia é Gyorgy 

Lukacs (apud Selwyn, 2014), que define ideologia como sendo “a consciência 

individualista das classes burguesas”. Em oposição a Lukacs, o intelectual italiano 

Antonio Gramsci (apud  Selwyn, 2014) descreveu ideologia como se fosse um acordo 

entre as classes, entre os grupos dominantes e não dominantes. Autores que vieram 

depois concordam com Lukacs, ao ver a ideologia como um “meio difuso de manipulação 

e persuasão e não um meio de repressão direta”.  

  É importante notar que uma das ideologias mais fortes ao longo dos últimos 50 

anos tem sido a libertária, segundo a qual, cada pessoa defende a liberdade de utilizar o 

que é seu como bem entender, concebendo o indivíduo como cidadão (Selwyn, 2014, 

p.17). Essa forma de pensar surgiu muito antes da tecnologia digital, ainda na época da 

escravidão, mas costuma integrar suas discussões. 

Outra forte influência ideológica de nossa época é o neoliberalismo. Segundo o 

dicionário de economia do século XXI (SANDRONI apud CARVALHO, 2015, p.45), 
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 [...] atualmente o termo “neoliberalismo” vem sendo aplicado àqueles 
que defendem a livre atuação das forças de mercado, o término do 
intervencionismo do Estado, a privatização das empresas estatais, e até 
mesmo de alguns serviços públicos essenciais, a abertura da economia 
e sua integração mais intensa no mercado mundial. 

 

Podemos considerar como uma submissão às propostas do grande capital 

financeiro especulativo internacional, capitaneado por instituições como o Banco Mundial, 

conduzindo à privatização, à redução do estado de bem-estar social, propondo um estado 

mínimo e uma educação voltada mais para o mercado de trabalho do que para a formação 

de um cidadão crítico. 

Segundo Clarke (2005, p. 58 apud  Selwyn, 2014), “o modelo neoliberal não 

pretende descrever o mundo como ele é, e sim como deveria ser”. Temos que mencionar 

também a “Nova Economia”, da qual um dos principais objetivos é a capacidade de 

consumir assim como de produzir. 

Nesse momento cabe uma indagação: como a tecnologia educacional pode ser 

entendida como ideologia? 

Sugere-se que exista uma relação entre a tecnologia digital e todas as ideologias 

mencionadas até agora. Segundo Selwyn (2014, p. 34), há uma influência mútua entre as 

tecnologias digitais e as ideologias do individualismo, do neoliberalismo e da nova 

economia. Tais ideologias moldam as tecnologias digitais, nelas deitando os interesses 

das classes dominantes; reciprocamente, essas tecnologias visam perpetuar e difundir os 

valores e interesses dessas classes. 

É importante considerar que ideologias se relacionam com as tecnologias 

educacionais. Ivor Goodson e John Marshall Mangan (1996) sugeriram que os 

computadores nas escolas eram o espaço privilegiado de expressão, manutenção e 

extensão das ideologias preponderantes, como a competitividade econômica e o 

desenvolvimento de ‘altas’ habilidades. 

No entanto, a inclusão da tecnologia educacional é vista positivamente por alguns 

outros intelectuais, por tornarem visíveis, segundo eles, uma grande variedade de grupos 

sociais, valores e pautas. Desse modo, há que se fugir de uma visão maniqueísta da 

tecnologia educacional, cotejando-se aspectos positivos e negativos; desse modo, ter-se-

á uma postura intelectual que configura senso crítico e autonomia de pensamento (DIAS 

apud RAMOS, 2009, p.4). 

Nessa esteira de autores favoráveis, observa-se a defesa da tecnologia digital 

como facilitadora do aprendizado dos alunos, provendo-lhes melhor acesso às fontes de 
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conhecimento; além disso, faculta-lhes ter uma aprendizagem colaborativa, na qual o 

aluno participa da construção do conhecimento. Essa aprendizagem é centrada na 

criança, e incentiva a autonomia do aluno e a dispersão de poder. 

Ainda tratando de aspectos ‘positivos’ da tecnologia digital, podemos dizer que ela 

redefine o papel do professor junto ao discente, e pode ser vista como um meio de 

“alavancagem” para métodos de ensino e aprendizagem. 

 

Como Erick Kopller (2008, p.12) reconhece: 

 

Não se trata apenas de tecnologia. [...] muitas dessas habilidades 
foram promovidas por reformadores da educação ao longo de 
décadas, e poderiam ser incentivadas sem a tecnologia; porém, ela 
é o veículo para introduzir essas capacidades intelectuais em 
escolas de forma discreta. 

 

Entraremos nesse momento nas eficiências da tecnologia na educação, que, para 

Ball (2007), se justifica por contribuir com a logística da oferta educativa, além de 

contribuir para a “competitividade da economia e a eficiência no trabalho e produção de 

conhecimento dos países”.  

Podemos dizer, por conseguinte, que os processos de autoavaliação (controle 

gerencial intensificado de processos de trabalho curricular) predominam em muitos 

setores da educação por serem apoiados pela tecnologia. 

Alguns grupos da sociedade também acreditam que a tecnologia digital pode 

ajudar na rentabilidade do ensino (sem a influência do estado). Segundo Selwyn (2014, 

p. 46),  

 [...]o uso da tecnologia digital na educação tem sido promovido 
como contribuindo para a competitividade econômica dos países e 
a eficiência do trabalho e da produção do conhecimento. 

 

 Desse modo, percebemos que há diversos interesses em torno da tecnologia 

educacional, sendo importante considerar essa pluralidade de posicionamentos como 

subsídio para uma reflexão crítica e ponderada, capaz de extrair os benefícios da 

tecnologia para o educando, sem se deixar levar pela propagação acrítica de valores e 

conceitos de classes dominantes. Esse exercício deve começar pelo professor, de modo 

que ele seja crítico de seu próprio trabalho, sendo, desse modo, mais apto para fomentar 
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nos seus alunos o desenvolvimento de uma postura autônoma diante da tecnologia e 

dos desafios da vida. 

 Tendo essa postura crítica, os agentes envolvidos no processo educacional não 

se deixarão levar pelos extremismos de um otimismo exagerado, nem de um pessimismo 

romântico; tampouco serão vítimas de atitudes populistas por parte de governantes. 

 Porém, o uso de tecnologias digitais em sala de aula não pode nos remeter ao 

equívoco do tecnicismo. Em Saviani (1984), encontramos consistentes reflexões a 

respeito da pedagogia tecnicista, segundo a qual, o professor deve seguir um método 

ditado por alguém que tenha poder. Inferimos que os professores e alunos não interferem 

na decisão de utilizar ou não alguns meios para o ensino; o que acontece é que quem 

decide o que os docentes e discentes farão é o “método” escolhido. Em outras palavras, 

podemos sugerir que há uma  

 

padronização do sistema de ensino a partir de esquemas de 
planejamento previamente formulados aos quais devem se ajustar as 
diferentes modalidades de disciplinas e práticas pedagógicas. (SAVIANI, 
1984, p.24) 
 
 

Para o autor, esse tipo de pedagogia provocou uma alta taxa de evasão das 

escolas e repetência, pelo fato de as verbas destinadas à educação terem sido 

desviadas para outras áreas, principalmente na América Latina, fazendo com que 

aumentasse a marginalidade. 

Outro ponto que pode ser visto como propósito emancipador da tecnologia na 

educação é a possível submissão do processo educativo a demandas empresariais que  

visam desmoralizar o magistério e tornar precária a educação pública. Se considerarmos 

a defesa da redução dos investimentos públicos em educação (considerados gastos) 

com a crescente pressão pela participação do capital privado em parceria com o poder 

público, podemos notar a possibilidade de submissão de propostas pedagógicas a 

interesses especulativos. Essas reflexões encontram subsídio no texto de Freitas (2012), 

que retrata reformas educacionais nos EUA e no Brasil.  

Por exemplo, nos EUA foi criado o programa No Child Left Behind (NCLD) – 

Nenhuma criança fica para trás – baseado em resultados, sendo que para se chegar a 

estes resultados, eram realizados métodos enganosos na análise dos dados; esquemas 

que, se aprovados, poderiam causar danos às escolas americanas e diminuir a moral 

dos educadores. No Brasil, foi criado o programa chamado Todos pela Educação, cujo 
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presidente do Conselho é o empresário Jorge Gerdau. Entidades empresariais de 11 

países da América Latina apoiaram as ideias do movimento criado, que já tinham sido 

utilizadas com o nome de “pedagogia tecnicista”, “processo que define o que professores 

e alunos devem fazer assim como quando e onde farão”. 

 

O tecnicismo se apresenta, hoje, sob a forma de uma “teoria da 
responsabilização”, meritocrática e gerencialista, onde se propõe a 
mesma racionalidade técnica de antes na forma de “standards”, ou 
expectativas de aprendizagens medidas em testes padronizados, com 
ênfase nos processos de gerenciamento da força de trabalho da escola 
(controle pelo processo, bônus e punições), ancorada nas mesmas 
concepções oriundas da psicologia behaviorista, fortalecida pela 
econometria, ciências da informação e de sistemas, elevadas à condição 
de pilares da educação contemporânea. Denominamos esta formulação 
“neotecnicismo” (FREITAS, 1992). 
 

O que falamos exemplifica uma opção de investimento do dinheiro público em 

estratégia educacional não efetiva. Não podemos admitir que a educação prescinda de 

seu objetivo maior: formar seres humanos, cidadãos, trabalhadores. Trata-se, por vezes, 

de verdadeiro desperdício dos recursos públicos, demonstrando a inépcia de gestores 

públicos (sobremaneira os políticos brasileiros) por não refletirem o suficiente em relação 

ao lugar de investir as verbas. 

 

Sabemos, porém, que os governantes desejam ver suas escolas bem avaliadas 

pela ‘opinião pública’. Sendo assim, pressionam os professores, dizendo-lhes que 

ganharão bônus se seus alunos tiverem bons resultados. Os alunos mais fracos, por sua 

vez, se sentem pressionados e acabam desistindo da escola, provocando uma grande 

evasão ou repetência no ensino. 

No Brasil, Maria Alice Setubal (apud Freitas 2012) se pronuncia a respeito do 

sistema de bônus dado aos professores nos EUA:  

 

O sistema de bônus cria competição danosa e afasta bons professores 
dos alunos ruins; a educação não é como o mercado, em que a 
concorrência pode ser saudável.  

 

Quando a ideia de colocar alunos pobres nas escolas privadas acontece de fato, 

através de vouchers (escolas públicas gestadas por concessão privada), significa 

apenas a criação de “escolas privadas para pobres”, pois isso não mudará em nada a 
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situação dos mais favorecidos, que continuarão indo para as escolas privadas 

normalmente. 

Freitas (1992) nos conta que é essencial contestarmos a falsidade que prega ser 

admissível estarmos “todos juntos pela educação”, quando os interesses dos 

empresários soberanos reduzem a educação a preparar o proletário que está sendo 

aguardado nas empresas. 

As escolas que trabalham com os vouchers continuam tendo os mesmos 

problemas que as instituições de ensino públicas regulares. Quando as políticas acima 

mencionadas são utilizadas, servem, principalmente, para afirmar que as escolas 

privadas são melhores que as públicas. 

Experiências realizadas no exterior mostram que o que está sendo feito provoca 

uma reforma fiscal e não educacional nas escolas, provando mais uma vez que os 

governantes não costumam ter ideias consistentes sobre o ensino, nem têm boa 

assessoria. Essa ‘mercantilização’ do ensino nos faz rejeitar a tática dos reformadores 

empresariais da educação. 

A preocupação deixa de ser a aprendizagem dos alunos passando a ser com 

questões que são abordadas nos testes das matérias de avaliação curricular, ou seja, os 

alunos são preparados para responderem aos testes e não para aprender, o que contribui 

para desmoralizar o magistério, tendo em vista que em alguns países a avaliação 

individual dos professores é divulgada em jornais locais. No Brasil, essa divulgação é  

realizada por escola, protegendo a identidade dos professores envolvidos neste 

processo. 

Segundo Ravitch (2010, p.390), 

 
A lição mais importante que podemos tirar dos Estados Unidos é que o 
foco deve ser sempre em melhorar a educação e não simplesmente 
aumentar as pontuações nas provas de avaliação. [...] Precisamos de 
jovens que estudaram história, geografia, matemática, leitura, mas o que 
estamos formando é uma geração que aprendeu a responder testes de 
múltipla escolha. Para ter uma boa educação, precisamos saber fazer 
uma prova. Precisamos nos preocupar com as necessidades dos 
estudantes, para que eles aproveitem a educação.  

 
Concluindo, temos claro que a ideia central desses projetos é a privatização, pela 

entrega da gestão da escola pública à iniciativa privada, bem como pela invalidação da 
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estabilidade do trabalho do docente, provocando a destruição do sistema público de 

ensino.   

 A autora não é contra o uso de objetos de aprendizagem, mas sim a forma de 

utilizar acriticamente, sem a autoria do professor. Como por exemplo, temos os “pacotes 

prontos” que o professor recebe para executar em suas aulas, que nos remete à 

educação bancária, que tem relação com a desumanização dos sujeitos, onde os 

docentes não tem a liberdade de atuação em suas aulas. 

 Ao término deste capítulo, esperamos ter deixado nossa perspectiva do professor 

como agente político, ou seja, como agente de transformação social. Esse papel político 

do professor é inerente à sua atuação, tenha ele consciência disso ou não, ou seja, aja 

o professor de forma crítica, reflexiva ou aja ele deixando-se levar pelos meandros 

ideológicos.  
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Capítulo 2 

 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE COMPUTAÇÃO 

 

 O processo de ensino-aprendizagem engloba os saberes tanto dos professores 

quanto dos alunos, havendo certa expectativa de ambos os lados sobre o resultado das 

aulas. Do mesmo modo, é fundamental a preparação dos futuros professores tendo em 

vista sua futura atuação em sala de aula. Segundo Freire (2001), mal se imagina como 

um simples gesto de um professor pode mudar a vida de um aluno e valer como força 

formadora ao educando. Para o autor,  

 

[...] na formação permanente dos professores, o momento fundamental é 
o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de 
hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática (FREIRE, 2001, 
p. 38). 

 

Em uma de suas obras, “Pedagogia da Esperança” (2009), Freire nos convida a 

pensar em uma educação emancipatória, retornando às afirmações que o levaram a 

pensar na escrita da “Pedagogia do Oprimido”, afirmações baseadas na prática de 

educação popular e incentivadas pela profunda crença na pessoa humana e pela 

esperança mobilizadora. A esperança, diz Freire (2009, p.11),  

 

é uma necessidade ontológica do ser humano. Sem um mínimo de 
esperança não podemos sequer começar o embate mas, sem o embate, 
a esperança, como necessidade ontológica, se desarvora, se 
desendereça e se torna desesperança que, às vezes, se alonga em 
trágico desespero. Daí a precisão de uma certa educação da esperança. 
 

Quando Freire discorre sobre a formação desses docentes ele busca mostrar a 

importância de fomentar a reflexão desses professores em sua prática diária e a 

utilização dos novos recursos tecnológicos no trabalho desses profissionais, propiciando 

assim a melhoria da qualidade de ensino. O autor aborda os conhecimentos que os 

professores devem possuir para que sua prática seja libertadora. Um deles é a 

autorreflexão; ensinar é uma ação humana e não transferir conhecimento.  (FREIRE, 

2013). 

Freire (2013) defende que o educando precisa se tornar autônomo, alguém que 

se torne capaz de buscar o conhecimento e deixe sua “curiosidade ingênua” – aquela 

adquirida do senso comum – para transformá-la em “curiosidade epistemológica” – 
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curiosidade ingênua acrescida de criticidade, e essa autonomia levará o educando a 

pensar autonomamente. 

 Ainda segundo Freire (1987, p. 68) 
 
 

[...] o educador deixa de assumir uma posição de “saber tudo” e o 
educando de “ignorar tudo”. O educando torna-se coautor da 
construção do conhecimento, sendo valorizado como um ser 
humano que conhece, pensa, estabelece conexões e interage no 
meio em que faz parte. A educação ocorre na relação: “Ninguém 
educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se 
educam entre si, midiatizados pelo mundo”. 

 

 Soares (2015) acredita que, no início da faculdade, as pessoas buscam ampliar 

seus horizontes e adquirir conhecimentos que poderão levar para o resto da vida. Para 

atuar no meio educacional, os professores precisam de uma formação além da 

estritamente teórica, pois necessitam dos subsídios da pedagogia.  

 Nesse sentido, segundo Tardif (2011, p.36), o saber docente pode ser definido “[...] 

como um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerentes, de saberes 

oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e 

experienciais”. Podemos dizer, então, que o saber docente envolve uma série de fatores, 

além dos conhecimentos adquiridos com a vida de uma maneira geral. 

 Na formação do professor, é de fundamental importância a motivação e o 

interesse do profissional para a adaptação e construção de novas atividades frente às 

mudanças, para o que alerta Paro (2010, p. 32): “Com relação ao educador, o aspecto 

mais evidente de sua condição de sujeito é que, pela mesma razão que o aluno só 

aprende se quiser, também o professor precisa querer ensinar para conseguir fazê-lo”. 

 A formação de professores de computação é balizada pelo parecer CNE/CES nº 

136, de 2012, que propõe as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

graduação em computação. Ressalta-se que: 

 
A metodologia de ensino deve ser centrada no aluno como sujeito 
da aprendizagem e apoiada no professor como facilitador do 
processo ensino-aprendizagem. O professor deve favorecer o 
trabalho extraclasse como forma do aluno aprender a resolver 
problemas, aprender a aprender, tornar-se independente e criativo. 
O professor deve mostrar ainda, as aplicações dos conteúdos 
teóricos, ser um mediador, estimular a competição, a comunicação, 
provocar a realização do trabalho em equipe, motivar os alunos 
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para os estudos, orientar o raciocínio e desenvolver as 
capacidades de comunicação e negociação. (BRASIL, 2012, p.4) 

 

 Desse modo, podemos dizer que o exercício da docência é sempre dinâmico 

(CUNHA, 2010), uma vez que a maneira de a aula ser ministrada depende de seu 

público, além da importância de o docente perceber como cada aluno aprende. O sujeito 

tem sua forma peculiar de aprender, cabendo ao professor detectar isso da melhor forma 

possível, para que consiga ensinar o conteúdo de forma mais producente. 

Segundo Soares (2015), podemos entender a prática docente como ação 

pedagógica dos professores a favor da construção de saberes e aprendizagens 

importantes para os estudantes. Para ele, o licenciado em computação precisa: 

 

[...] possuir sólido conhecimento da área de computação, 
interdisciplinar o conhecimento e criar um elo entre os 
conhecimentos das outras áreas de conhecimento, a tecnologia da 
informação (TI) e o estudante; participar do processo evolutivo da 
área de TI; ser capaz de disseminar o conhecimento computacional 
através das práticas pedagógicas; ter capacidade de desenvolver 
projetos sendo engenheiro de soluções computacionais, etc. 
(SOARES, 2015, p.58) 

 

Aqui cabe uma comparação entre a análise de Soares, em relação à formação do 

professor, e a de Patrício (2005). Observa-se que este entende que um professor bem-

sucedido é aquele que é reconhecido por seus alunos pela sua competência profissional 

e habilidades didáticas, além de obter resultados muito bons de aprendizagem e 

aprovação. 

É importante ressaltar que o professor deve encontrar caminhos na relação com 

seus alunos, para que participem em sala de aula, com incentivos que os estimulem no 

processo ensino-aprendizagem. Segundo Meireau, (1998, p.41) 

 

[...] Dê-me um ponto de apoio no sujeito e ajudá-lo-ei a aprender, 
a apropriar-se da novidade, a compreender um pouco mais o 
mundo e a si mesmo. Um ponto de apoio ao qual ele e eu 
possamos nos articular para fazê-lo evoluir. 
 

 A formação de professores de Computação tem ainda importante contribuição em 

Valente e Almeida (1997), segundo os quais a função da tecnologia, em especial do 

computador, é o de incitar transformações pedagógicas no sistema educacional, ao 

contrário do que é normalmente realizado em alguns outros países (Estados Unidos e 
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França, por exemplo), que trabalham o uso do computador com o intuito de automatizar 

o ensino, promover a alfabetização digital e preparar o indivíduo para o trabalho.  

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área de 

Computação orientam as atividades do curso de Licenciatura em Computação (LC). 

Essas DCN não contemplam a informática como uma área do conhecimento para a 

educação básica. Ao mesmo tempo, esse documento valoriza a importância de discutir 

as Tecnologias de Informação e Comunicação (doravante, TIC) nas práticas de ensino-

aprendizagem. Para que isso aconteça de fato, espera-se que o egresso desse curso 

seja capaz de  

 

adquirir capacidade de fazer uso da interdisciplinaridade e introduzir 
conceitos pedagógicos no desenvolvimento de Tecnologias Educacionais 
[ além de] atuar como docentes, estimulando a atitude investigativa com 
visão crítica e reflexiva. (BRASIL, 2016, p.4). 

  

Destacamos ainda que, segundo esses DCN, são funções dos egressos do curso 

de Licenciatura em Computação: a especificação de requisitos pedagógicos para a 

relação humano-computador; a promoção da inclusão da tecnologia, atuação como 

professor; a indicação e avaliação de programas e de hardwares para utilização escolar; 

a prática da interdisciplinaridade; a construção de materiais didáticos; a administração 

das ‘salas de informática’; e a coordenação e avaliação do ensino-aprendizagem 

assistido por computador. (BRASIL, 2016). 

Segundo Matos e Silva (2012, p. 7), a Sociedade Brasileira de Computação 

(SBC) disponibiliza um currículo de referência para orientar a criação dos cursos de 

licenciatura em computação: 

 
A SBC, por meio de seus grupos de trabalho (GT) estabeleceu 
parâmetros curriculares para vários cursos de graduação em 
computação, dentre eles o curso de licenciatura. O esforço do GT da LC 
gerou um documento conhecido como 'Currículo de Referência', 
disponível no site desta associação (SBC, 2002).  Este documento serviu 
para nortear a criação de cursos de Licenciatura na área de Computação 
[...].   

 
Segundo esse Currículo, o curso deverá focalizar a formação especializada e 

multidisciplinar, de modo que seu egresso possa atuar na educação básica das escolas, 
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para as séries finais do ensino fundamental e para o ensino médio (MATOS; SILVA, 

2012). 

Outra importante contribuição para esse entendimento, está em Lemos (2013). 

Segundo ele, o curso de Licenciatura em Computação é uma espécie de “sistema 

complementar de formação superior”, que foi criado inicialmente pelas Universidades 

Estaduais, algumas instituições privadas e por último pelos institutos federais. Além 

disso, temos um conflito de terminologia entre “Informática” e “Computação”, que só foi 

resolvido quando o MEC criou um documento, baseado no projeto chamado “Referências 

Nacionais dos cursos de Graduação”, como uma tentativa de normatizar a nomenclatura 

dos cursos de graduação brasileiros, sugerindo que os cursos de licenciatura na área de 

informática se chamassem unicamente de “Licenciatura em Informática”. Com base 

nisso, foram aprimorados os projetos pedagógicos de maneira a ajudar os estudantes 

em suas escolhas profissionais (BRASIL, 2010). 

É possível afirmar ainda que exista outras questões relevantes: avanços 

tecnológicos desenfreados que vivenciamos atualmente, vários aparelhos que surgem 

quase que diariamente e a grande produção de material, incluindo os softwares 

educativos. Essas questões tornam-se dificuldades na formação do professor para atuar 

com as TIC, pois muitas vezes não consegue acompanhar esses avanços. 

No Brasil, a inserção da informática nas instituições escolares teve como 

objetivo, dentre outros, repensar a educação (VALENTE, 1999; OLIVEIRA, 2001), 

visando à melhoria na aprendizagem dos alunos.  

Para esse fim, instituíram-se os cursos de licenciatura em computação, que 

visavam articular os conhecimentos específicos de informática com a parte pedagógica.  

Como exemplo, mencionamos a licenciatura em informática no instituto “A vez 

do mestre” (AVM), que funciona dentro da Universidade Cândido Mendes. Esse curso é 

voltado a docentes da educação básica, com formação superior. Nele, o profissional tem 

acesso a estudos sobre a análise biopsicológica do alunado, didática do ensino 

fundamental e médio, dinâmica de grupo, fundamentos filosóficos da educação, métodos 

e projetos de avaliações, e práticas de ensino de leis e artes; além disso, há 
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obrigatoriedade do estágio supervisionado, perfazendo um total de 660 horas de curso 

no total.6 

Outro exemplo encontrado é o curso de licenciatura em Computação do Centro 

Universitário Claretiano: 

 

O Programa de Segunda Licenciatura em Computação do Claretiano - 
Centro Universitário [...] destina-se a habilitar portadores de diplomas de 
licenciatura, formados na área ou em áreas diferentes do curso pretendido, 
a ampliarem seu campo de atuação como professores. Ao término do 
curso, o aluno receberá um diploma, obtendo o grau de licenciado no curso 
de Computação. [...] Os professores de Computação [...] reúnem não só o 
conhecimento técnico da área da informática, mas dominam, também, 
processos pedagógicos que permitem a melhor compreensão da 
computação e do uso das suas ferramentas por parte dos alunos.7 

  

Outra instituição em que encontramos um curso de licenciatura em Computação 

foi a Estácio. 

 

Com lições aprendidas na prática, incluindo o estágio obrigatório, o curso 
prepara futuros docentes e profissionais da computação. Construção de 
softwares de gestão escolar e educacionais e planejamento de aulas de 
informática estão entre as atividades interdisciplinares vivenciadas na 
sala de aula e nos laboratórios.8 
 

 

 Na Estácio as disciplinas ministradas são as seguintes: 
 

Tabela 1: Disciplinas das matérias de LC da Estácio 
Aspectos Antropológicos e Sociológicos da 
Educação 

80 h 

Fundamentos de Redes de Computadores 36 h 

Introdução a lógica de programação 72 h 

Organização e arquitetura de computadores 72 h 

Planejamento de carreira e sucesso profissional 36 h 

Tecnologia para internet I 36 h 
 

Fonte: Elaboração própria 
 

 

Os cursos mencionados têm algumas diferenças, dentre as quais podemos 

mencionar que o da AVM é presencial, o do Centro Universitário é online e o da Estácio 

                                            
6 Informações retiradas do diploma que possuo pela licenciatura realizada na AVM. 
7 Informações retiradas do site http://bit.ly/2FdvCLQ 
8 Informações retiradas do site http://portal.estacio.br/graduacao/computao-licenciatura 
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pode ser presencial, online ou flex (presencial e online), sendo que a primeira possui 660 

horas de duração, o Centro Universitário 1200 horas e a Estácio 332 horas. 

A criação desses cursos nos permite notar uma “mudança de natureza até 

mesmo política”, visto que anteriormente não havia preparação específica para atuação 

como licenciado em computação (Castro; Vilarim, 2013, p.20). 
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Por outro lado, notamos uma desvalorização da carreira docente na área de 

informática, pois algumas escolas não exigem essa formação específica, desejando 

apenas que o profissional tenha algum conhecimento na área. Corroborando essas 

informações, podemos notar que a Sociedade Brasileira de Computação (SBC) defende 

a “liberdade e flexibilidade no exercício profissional, sem a criação de conselhos 

específicos para a área de computação”(CASTRO; VILARIM, 2013, p. 20).  

Porém, não se pode conceber a formação docente como algo acabado, pronto, 

ao receber o diploma da licenciatura. A formação continuada é indispensável ao sucesso 

da atuação do professor. Portanto, os educadores, além de sua carga horária normal de 

trabalho, têm investido tempo em seu percurso formativo (TARDIFF, 2011). 

Considerando que tecnologias novas surgem diariamente, é fundamental ressaltar 

a importância de o professor estar aberto a constantes aperfeiçoamentos, tendo em 

mente que o ritmo do surgimento de novas tecnologias demanda tempo considerável 

para apreendê-las. 

Lima (2001) nos lembra da importância da necessidade de o professor de 

informática ter acesso a centros de formação com o intuito de reciclagem na área, devido 

à rapidez do surgimento de novas tecnologias. As escolas investindo nessa formação 

farão com que o docente reflita de maneira crítica sobre a melhor forma de inserção dos 

computadores nas escolas, com o objetivo de melhoria no processo ensino-

aprendizagem.  

 
[...] a formação não se constrói por acumulação de cursos, 
inovações tecnológicas de conhecimentos ou técnicas, mas sim 
através de um trabalho de reflexibilidade crítica sobre as práticas e 
de (re) construção permanente de uma identidade pessoal. Por 
isso é tão importante investir na pessoa e dar um estatuto ao saber 
da experiência (NÓVOA, 1992, p. 25). 

 

 Segundo Valente (1993), existem dificuldades encontradas no processo de 

formação do professor, já que para incorporar a informática às atividades pedagógicas o 

computador deve ser visto como uma nova maneira de representar o conhecimento. Isso 

quer dizer que essa formação deve oferecer condições para que o docente possa 

construir aprendizados em relação às técnicas computacionais, de maneira que entenda 

como e por que aliar o computador a sua prática pedagógica. Ressalta ainda que o 
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professor deve utilizar sua prática para reflexão e aprimoramento, o que pode servir de 

contexto para a construção de novos saberes, e fazê-lo no horário de trabalho. 

 Para o autor:  

 

[...]É necessário um processo de formação permanente, dinâmico e 
integrador, que se fará através da prática e da reflexão sobre esta prática 
– do qual se extrai o substrato para a busca da teoria que revela a razão 
de ser da prática. (VALENTE, 1993, p.115): 
 

É notório que os autores Tardif (2011) e Valente (2003) possuem pensamentos 

diferentes em relação à formação do professor no que diz respeito ao horário dessa 

formação. Nesta dissertação, adotaremos a perspectiva de Valente (1993). 

 Segundo Nóvoa (2011), a formação do professor é essencial, pois “nada substitui 

um bom professor”, mesmo o currículo, a administração escolar e as tecnologias sendo 

partes importantes no processo de inclusão das TIC nas escolas. A respeito desse 

assunto, fizemos levantamento no banco de dados da Capes, observando que ainda são 

muitas as diferenças encontradas na forma de trabalho das instituições escolares, o que 

se explica, em parte, pelas diversas formações acadêmicas aceitas para o docente 

lecionar informática na educação básica (ao passo que algumas escolas exigem a LC, 

outras solicitam apenas que o profissional tenha conhecimento na área para poder ajudar 

os outros professores no uso do computador com os alunos).  

 Contudo, o profissional mais indicado para a inclusão das TIC nas instituições de 

ensino seria o professor licenciado em computação, tendo em vista que possui 

conhecimento e tranquilidade para isso, pois 

 

[...] o foco, neste momento, passou a ser uma computação voltada 
para a educação básica, e a Licenciatura em Computação 
consolidou-se como o único curso capaz de atender a demandas de 
formação de profissionais para este ramo (docentes), agregando-se 
a possibilidade de atuação na área educacional de forma mais geral. 
(CASTRO ; VILARIM, 2013, p.20) 

 
 
 Assim como os autores acima, Matos (2013) considera que o docente deve ser 

capaz de exercer o magistério nos mais diversos níveis de ensino, além de considerar 

que a formação específica deve estar alinhada à pedagógica, o que implica uma 
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formação mais complexa que a do bacharel, pois são conhecimentos de naturezas 

diferentes interligados. 

 Segundo Soares (2015), uma das dificuldades para a formação do licenciado em 

computação é que seus professores, na universidade, não precisam obrigatoriamente 

ser formados em informática. A necessidade é que tenham alguma formação superior de 

acordo com sua área de atuação, ainda que não possuam formação pedagógica. Isso 

implica dizer que acaba se tornando um desafio para esses professores formarem os 

licenciandos em computação, o que não poderia ser diferente, tendo em vista que o 

primeiro curso de licenciatura surgiu em 1997, na Universidade de Brasília (UnB). Muitos 

desses docentes são bacharéis ou tecnólogos, muitas vezes, graduados em cursos que 

não tem relação intrínseca com a área da educação, como exemplo podemos mencionar 

a graduação em Computação, em Sistemas de Informação e em Redes de 

computadores.  

 Segundo Cruz (2016), a oferta de cursos de LC tem aumentado 

significativamente. O profissional com essa licenciatura deve estar apto a desenvolver e 

ensinar lógica, pois para o referido autor, o pensamento lógico é a base para que os 

discentes aprendam a programar no computador. O professor fará uso de exercícios de 

linguagem de programação para o ensino de informática no ensino fundamental. 

 Segundo Junior et al. (2013, p. 3), 

 

Os cursos de formação superior na área de informática e computação 
têm como objetivo principal a formação de recursos humanos 
qualificados para dar sustentação ao desenvolvimento tecnológico destas 
áreas com vistas a atender as necessidades da sociedade. Neste 
contexto, as necessidades da sociedade podem ser compreendidas 
como sendo aquelas atividades, sistemáticas ou não, que podem ser 
desenvolvidas com o auxílio de um sistema computacional. Isto porque 
em nosso país diferentes políticas de formação já foram concretizadas 
neste campo de trabalho que integra tecnologias e processos cognitivos. 
 

 Para os autores, ainda são poucos os estudos sobre a prática docente. Tem-se 

visto falar sobre o assunto na Revista de Informática na Educação (RIE) e no Simpósio 

Brasileiro de Informática na Educação promovido pela SBC9, uma vez por ano, no 

entanto, pouco se tem encontrado a respeito da profissão de docente em informática 

sem sua formação específica. 

  

                                            
9  Sociedade Brasileira de Computação 
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 Salientamos que o professor licenciado deve possuir domínio dos conteúdos 

específicos e pedagógicos, com o intuito de ajudar, por meio de suas aulas, o 

desenvolvimento socioeconômico da população. Especificando mais ainda, o docente 

deve passar ao aluno uma formação multidisciplinar, conseguindo integrar a 

Computação e a educação, de modo que o discente consiga ser qualificado para a 

aplicação da tecnologia nos diversos níveis de ensino. Deve também tornar a TIC uma 

ferramenta de apoio pedagógico nas diversas disciplinas, propiciando sua divulgação e 

aprendizado.  

 Segundo o Conselho Nacional de Educação (CNE), os egressos dos cursos de 

LC devem: 

 
I. construir solida formação em Ciência da Computação, Matemática e 
Educação visando ao ensino de Ciência da Computação nos níveis da 
Educação Básica e Ensino Técnico e suas modalidades e a formação de 
usuários da infraestrutura de software dos computadores, nas 
organizações; 
II. estabelecer relações entre as áreas do conhecimento e o contexto 
social em que atua; 
III. fazer uso da interdisciplinaridade e introduzir conceitos pedagógicos 
no desenvolvimento de Tecnologias Educacionais, permitindo uma 
interação humano-computador inteligente, visando o ensino e a 
aprendizagem assistidos por computador, bem como a qualidade das 
interações em Educação a Distância; 
IV. atuar no projeto e no desenvolvimento de sistemas computacionais 
em diversas plataformas tecnológicas; 
V. atuar como educador ou educadora, compreendendo a prática 
pedagógica como um processo de investigação, de    

     desenvolvimento e de aprimoramento continuo; 
VI. atuar no desenvolvimento de processos de orientação, motivação e 
estimulação da aprendizagem, com a seleção de plataformas 
computacionais adequadas as necessidades das organizações; 
VII. desempenhar um papel transformador da realidade de forma a 
contribuir para o desenvolvimento da ciência, tecnologia, arte, cultura e o 
trato da diversidade; 
VIII. promover a formação de cidadãos para uma sociedade fundada no 
conhecimento, no trabalho e na necessária reflexão sobre valores éticos, 
de justiça e de integração social. 
 

 

 Outro fator interessante é que os licenciandos, no decorrer do curso, terão a 

chance de participar de atividades práticas para que possam, dessa forma, interagir com 

seus futuros lugares de atuação profissional, que será realizado por meio de vários 

fatores. Dentre eles podemos mencionar visitas a Instituições de ensino, atividades de 

pesquisa, seminários para disseminação dos resultados alcançados, além de oficinas e 

palestras com especialistas em assuntos ligados a LC e educação. 
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 Em relação ao trabalho interdisciplinar mencionado anteriormente, Machado 

(2005) diz que o computador o favorece muito, tendo em vista que facilita o acesso ao 

conhecimento. Porém, pela prática que temos, é possível dizer que o trabalho entre as 

disciplinas acaba não ocorrendo, ou porque o professor da sala de aula não tem tempo, 

ou mesmo por não repassar os conteúdos ministrados para o professor de informática, 

que poderia tratar tais conceitos no computador com os alunos, lembrando que segundo 

Machado (2005, p. 255) 

 

A presença de computadores na escola abre uma ampla porta para 
a viabilização do trabalho interdisciplinar, tanto em razão da 
linguagem informacional, que perpassa o conteúdo das diversas 
disciplinas, quanto em decorrência dos múltiplos recursos que 
oferecem para a realização de pequenos projetos de pesquisa 
pelos alunos. 
 
 

Quando nos referimos à prática docente, estamos fazendo menção às ações dos 

professores em sala de aula. Pensamos que sua construção é uma junção do que foi 

visto na faculdade aliado às próprias práticas em sala de aula.  

Infere-se que as informações que o professor possui sejam uma parte importante 

que interfere na prática letiva. Estamos nos referindo a um conhecimento voltado para o 

que esse profissional realiza em sala com os alunos, e que se desdobra em quatro itens: 

o saber dos conteúdos de ensino, incluindo a relação com outras matérias, conhecimento 

do currículo, além de seus objetivos, conhecimento do discente e de suas dificuldades, 

bem como de sua vida fora do ambiente escolar, que podem ter interferência em sua 

performance e desempenho na escola, conhecimento do processo instrucional relativo à 

preparação e avaliação de sua prática letiva (PONTE, 1999). 

Há uma grande diferença entre o “professar um saber” e o “fazer outros se 

apropriarem de um saber”, ou melhor, “fazer aprender alguma coisa a alguém” 

(ROLDÃO, 2005, p.94). Segundo a autora: 

 

A formalização do conhecimento profissional ligado ao ato de 
ensinar implica a consideração de uma constelação de saberes de 
vários tipos, passíveis de diversas formalizações teóricas – 
científicas, científico-didáticas, pedagógicas (o que ensinar, como 
ensinar, a quem e de acordo com que finalidades, condições e 
recursos) que, contudo, se jogam num único saber integrador, 
situado e contextual – como ensinar aqui e agora - que se configura 
como prática (ROLDÃO, 2005, p.98). 
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O estudo das LC nos dá importante base para analisar casos concretos, ocorridos 

em sala de aula. Recentemente, encontramos duas notícias de professores atuando de 

forma diferencial em sua prática docente. A primeira diz respeito a um professor de Gana, 

Richard Appiah Akoto, que escreve na lousa os ícones que existem no programa de 

edição de textos Word do pacote Office. Seu objetivo é que os alunos saibam o 

significado dos ícones, pois este assunto será perguntado na prova (exame nacional) 

que terão que fazer para passaram para o ensino médio. “Segundo ele, o exame se 

concentra na habilidade dos alunos de lembrar o que está no programa de estudos”. 10 

 A outra notícia diz respeito a um professor que também ensina informática, mais 

precisamente, a parte de programação a crianças sem o uso do computador. Brackmann 

(2017, p.8) declara que: 

 

[...] o Pensamento Computacional é uma abordagem de ensino que usa 
diversas técnicas oriundas da Ciência da Computação e vem gerando um 
novo foco educacional no quesito inovação nas escolas mundiais como 
um conjunto de competências de solução de problemas que devem ser 
compreendidos por uma nova geração de estudantes em conjunto com 
as novas competências do século 21 (i.e., pensamento crítico, 
colaboração, etc.). Até o momento, não há um consenso de metodologia 
de ensino e disponibilidade de material para atender as expectativas dos 
professores. 
 

 
O autor defende que as crianças do ensino fundamental I de escolas que não 

possuem computadores ou mesmo internet aprendam informática e possam ser 

beneficiadas por esse novo método de ensino. Infere-se que os resultados obtidos em 

escolas brasileiras e espanholas apresentaram importantes melhoras no processo 

ensino-aprendizagem dos estudantes que utilizaram as atividades de Pensamento 

Computacional desplugadas. (BRACKMANN, 2017). 

É preciso pensar a formação do professor para os dias atuais, para as exigências 

pedidas pelas instituições escolares, a fim de aceitar as diferenças; e quando isso é 

mencionado, não nos referimos apenas aos portadores de necessidades especiais, e 

sim às diferenças nos ritmos de aprendizagem, na educação escolar dos pais, que pode 

se refletir em oportunidades aos filhos, além das diferenças nos conhecimentos das TIC 

pelos discentes que chegam às escolas. 

 

                                            
10 Informações retiradas do site:<http://tecnologia.ig.com.br/2018-03-01/professor-word-lousa.html> 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA E DISCUSSÃO DOS ACHADOS DA PESQUISA 

  

Esta dissertação apresenta análise das falas de professores de informática 

sobre suas práticas como “regentes  de  disciplina” no ensino fundamental. Trata-se de 

uma pesquisa exploratória, que envolveu escolas particulares do município do Rio de 

Janeiro, considerando que esse tipo de instituição possuiria uma infraestrutura 

tecnológica superior em comparação às públicas, a exemplo do acesso à internet por 

Wi-fi (CETIC11, 2015). Apresenta-se como descritiva e exploratória, pois visa 

proporcionar uma visão geral, do tipo aproximativo, sobre determinado fenômeno, além 

de estabelecer relações entre as variáveis envolvidas (CALEFFE; MOREIRA, 2008), 

tendo sido desenvolvida sob abordagem qualitativa. 

 Segundo Caleffe e Moreira (2008, p. 73),  

 

[...] as pesquisas qualitativas exploram as características dos indivíduos 
e cenários que não podem ser facilmente descritos numericamente. O 
dado é frequentemente verbal e é coletado pela observação, descrição e 
gravação.  
 

 

 Para Alves-Mazotti (2001), a principal característica da pesquisa qualitativa é a 

observação da maneira de viver das pessoas, de acordo com suas crenças, sentimentos 

e valores, além de suas visões de mundo, que têm sempre um sentido, um significado, 

que não são desvendados de imediato, mas que necessitam ser entendidos. 

 Minayo (1994) afirma que a pesquisa qualitativa responde a assuntos muito 

reservados. Esse tipo de pesquisa se presta à análise de um grau de realidade que não 

pode ser quantificado, tratando acerca de um mundo de significações, pretextos, 

anseios, fés, valores e atitudes. Isso satisfaz a um ambiente mais denso das relações, 

dos métodos e dos elementos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis. 

 Para Teixeira (2006, p. 137): 
 

Na pesquisa qualitativa o pesquisador procura reduzir a distância entre a 
teoria e os dados, entre o contexto e a ação, usando a lógica da análise 
fenomenológica, isto é, da compreensão dos fenômenos pela sua 
descrição e interpretação. As experiências pessoais do pesquisador são 

                                            
11 CETIC - Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação 
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elementos importantes na análise e compreensão dos fenômenos 
estudados. 
 
 

 Uma particularidade fundamental das pesquisas qualitativas seria um certo 

caráter exploratório, o que significa que estimulam os participantes a refletirem a respeito 

de qualquer assunto ou conceito. Elas fazem com que surjam aspectos particulares dos 

sujeitos, alcançando motivações não claras, de forma natural. Devem ser utilizadas 

quando procuramos percepção e entendimento sobre a realidade de uma questão, 

abrindo lugar para interpretação. Por esse motivo, a coleta dos dados, nesse tipo de 

pesquisa, deve ser realizada pelo pesquisador no local dos levantamentos, para que ele 

tenha maior entendimento dos fatos que deseja pesquisar, ou seja, é o próprio 

pesquisador que deve fazer a pesquisa de campo (CHIAPETTI, 2010). 

 Segundo Vieira (2002), a pesquisa exploratória proporciona ao pesquisador uma 

maior intimidade com o problema de pesquisa, podendo simplificar-lhe a compreensão.  

Para Malhotra (2001), o objetivo principal é permitir o entendimento do problema 

enfrentado pelo pesquisador. Essa pesquisa é utilizada em situações onde é preciso 

determinar o problema com maior exatidão e identificar percursos importantes de ação. 

Ela busca explorar um problema para promover critérios de compreensão.  

 Quanto aos procedimentos de coleta de dados, optamos pelas entrevistas 

semiestruturadas, pois nesse tipo de entrevista, podemos esclarecer melhor a resposta 

quando necessário, o que acreditamos ser o mais recomendado para esta investigação. 

Nesse tipo de entrevista, Ramos e Santos (2009) mencionam que o pesquisador prepara 

um conjunto de perguntas (roteiro) a respeito do assunto que será observado, porém, 

consente e às vezes até incita que o sujeito fale livremente sobre temas que podem ir 

aparecendo como desdobramentos do tópico principal. 

 Para Bravo et al (2013), as entrevistas semiestruturadas apresentam uma 

maleabilidade maior em relação às estruturadas, porque as perguntas podem ser 

fragmentadas, planejadas e adaptadas aos entrevistados. Sua vantagem é a habilidade 

de se adequar aos sujeitos com grandes probabilidades de incentivar o interlocutor, 

esclarecer termos e aumentar informalidades. Assim, o entrevistador precisa ter 

sensibilidade a respeito da entrevista e do entrevistado, uma vez que algumas respostas 

podem ter sido ditas em outras perguntas; então, ele precisa decidir se faz a pergunta 

novamente, ou se a descarta. Outro fator a ser considerado é a duração do tempo 

estipulado e o interesse em realizar todas as perguntas planejadas. 
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 A construção da amostra dessa pesquisa foi intencional, com o objetivo de 

selecionar quem poderia contribuir para nosso estudo. Como critério adotado, buscamos 

escolas particulares no município do Rio de Janeiro que oferecessem a “disciplina” 

informática aos estudantes de Ensino Fundamental. Após refletirmos, achamos ser 

melhor entrevistar os professores de informática das escolas selecionadas12. Entramos 

em contato, primeiramente, com mais de dez escolas identificadas por uma busca pela 

internet. Em seguida, telefonamos e enviamos e-mail, para descobrir a viabilidade do 

processo de coleta de dados. Foi autorizada visita em apenas seis13 instituições. Fomos 

às escolas em dezembro de 2017, a fim de explicar à diretoria de cada instituição como 

seria realizada a pesquisa, de sorte a, depois dessa apresentação, conseguir aval para 

conversar com os professores, o que ocorreu no mês de maio de 2018.   

 No que tange aos profissionais envolvidos, enfatizamos sua fundamental 

importância para nossa coleta de informações sobre suas práticas de ensino de 

informática nos colégios envolvidos. 

 Nossa coleta foi composta de: (a) consultas aos sites das instituições escolares; 

(b) visita e registro dos laboratórios com o intuito de conhecer os ambientes tecnológicos 

frequentados pelos estudantes durante seu período na escola; e (c) entrevistas 

(Apêndice A) com os professores de informática das escolas. Após a realização das 

entrevistas, optamos por nomear os entrevistados de sujeito 1 (S1), sujeito 2 (S2), sujeito 

3 (S3) e assim sucessivamente.  

 As entrevistas foram elaboradas com 22 perguntas abertas, a fim de caracterizar 

os sujeitos e obter informações sobre suas práticas.  Reunimos, dessa forma, 

entrevistados com a faixa etária de 33 a 58 anos, sendo dois do sexo masculino e três 

do sexo feminino. Levamos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para 

os professores preencherem antes da entrevista, com o intuito de garantir maior 

entendimento dos entrevistados em relação ao documento a ser assinado, instituindo 

uma relação de confiança com esta pesquisadora, assegurando que se sentissem mais 

à vontade para cooperar com a investigação, o que propiciou maior riqueza nas 

respostas, tendo em vista que seus dados e suas escolas seriam resguardados. 

                                            
12  Das seis escolas, uma possui apenas técnico de informática e como nosso intuito foram os 

professores, trataremos em separado as informações coletadas desse entrevistado. 
13  Os entrevistados preencheram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) concordando e 

autorizando a publicação dos dados fornecidos por eles nos relatórios, na dissertação e em futuras 
publicações. O Projeto de pesquisa foi registrado na Plataforma Brasil com Certificado de Apresentação 
para Apreciação Ética (CAAE) n.82715118.2.0000.5284. 
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Realizamos um teste piloto para essa fase, com o intuito de corrigir possíveis falhas nos 

instrumentos de coleta de dados. Após as sugestões e ajustes pertinentes, o instrumento 

foi validado e a versão final foi convertida para o formato digital  

 A composição da amostra, quanto à formação acadêmica dos entrevistados, foi a 

seguinte: 

 graduação em matemática, com pós-graduação lato sensu em análise de 

sistemas; 

 graduação em filosofia, curso técnico de informática; 

 graduação em pedagogia, curso de extensão em informática educativa; 

 graduação em pedagogia; 

 licenciatura em física, com pós-graduação latu sensu em tecnologia aplicada a 

educação, pós-graduação lato sensu em robótica e recursos digitais. 

 

 Foi realizado o registro das entrevistas por meio de gravações em áudio (com a 

devida autorização dos entrevistados) para posteriormente realizarmos as transcrições 

da melhor forma possível. Após a coleta dos dados, realizamos as transcrições, optando 

pelo não uso de softwares que fizessem a transcrição automaticamente, de forma que 

captássemos detalhes circunstanciais na hora da análise de conteúdo (BARDIN, 1977; 

FRANCO, 2005), o que não seria registrado com uso de software. Após as transcrições 

das entrevistas, classificamos os registros por assuntos, analisando e interpretando o 

conteúdo de cada resposta de “forma individual e única” (FRANCO, 2005, p. 43). 

 Tentamos evitar atribuir ao material categorias que não constam nos dados 

coletados (MOREIRA; CALEFFE, 2008). As respostas e/ou frases foram os indicadores 

para a categorização das palavras e/ou expressões de acordo com a frequência e 

relevância.  

 Portanto, uma vez caracterizado o processo de levantamento de dados, importa 

esclarecer a caracterização dessa amostra. 

  



59 

 
 

3.1. Caracterização da amostra 

 

 A amostra foi composta por um número pequeno de escolas e professores, 

considerando um município como o Rio de Janeiro. Com as informações que serão 

apresentadas e discutidas a partir deste ponto, não se pretende fazer generalizações. 

Mas consideramos que, talvez, esse pequeno recorte possa nos oferecer uma 

aproximação do que vem sendo desenvolvido na rede particular desta cidade, no que diz 

respeito à disciplina “informática” que oferecem. 

  

3.1.1. As escolas pesquisadas 

  

 Antes de passar às práticas, tentaremos expor o “cenário” onde elas são 

desenvolvidas 

 Todas as próximas informações foram retiradas dos sites das escolas 

pesquisadas e nos ajudam a tentar identificar o perfil de sua comunidade escolar. 

 A escola 1 funciona há 50 anos no bairro Jardim Botânico, situado na Zona Sul da 

cidade14, bairro nobre do Rio de Janeiro, por possuir o metro quadrado citado entre os 

mais caros, como mencionado numa reportagem de um conhecido jornal carioca15. 

Possui apenas uma unidade, tem 1.100 alunos e cobra mensalidade em torno de R$ 

2.200,00 (dois mil e duzentos reais). 

 A escola 2 localiza-se na zona norte e, diferentemente da primeira escola, possui 

11 (onze) unidades, distribuídas pelo estado16. Foi construída no ano de 1963, ou seja, 

possui 55 anos de existência, tendo 280 alunos e cobrando mensalidades no valor de 

R$ 1.000,00 (um mil reais). 

 A escola 3 foi criada em 1915 (103 anos) na Zona Norte do estado do Rio de 

Janeiro, atendendo à comunidade tjucana. Similar a escola 2, diferencia-se apenas por 

existir em mais dois estados, além do Rio de Janeiro17, tendo em cada unidade 700 

alunos e cobrando mensalidades no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). 

 A escola 4 foi fundada em 1965 (53 anos)18. Localiza-se na zona norte da cidade 

do Rio de Janeiro, com 462 alunos e mensalidades no valor de R$ 842,00 (oitocentos e 

                                            
14  Retirado do site da escola que deve permanecer anônima em 19 de junho de 2018. 
15  Retirado do site https://glo.bo/2P2N36m em 23 de agosto de 2018. 
16 Retirado do site da escola que deve permanecer anônima em 19 de junho de 2018. 
17 Retirado do site da escola que deve permanecer anônima em 19 de junho de 2018. 
18 Retirado do site da escola que deve permanecer anônima em 20 de junho de 2018. 
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quarenta e dois reais). Também pertence a uma rede de escolas, como as escolas 2 e 

3, pois possui três unidades espalhadas pelo Brasil. 

 A escola 5 situa-se em sete estados do Brasil, sendo uma na Zona Norte da cidade 

do Rio de Janeiro. Foi fundada em 1912, ou seja, 106 anos em funcionamento19. Possui 

apenas uma unidade, da mesma forma que a escola 1, com 600 alunos e mensalidades 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

 Por fim, resta-nos falar a respeito da escola 6. Localiza-se na Zona Norte da 

cidade do Rio de Janeiro, contando com apenas uma unidade, o que nos lembra as 

escolas 1 e 5. Tem em média 200 alunos, sendo as mensalidades no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais). 

 Cinco das instituições escolares pesquisadas oferecem o ensino fundamental I e  

II; apenas uma das escolas pesquisadas oferece exclusivamente o ensino fundamental 

I. Os valores indicados anteriormente se referem ao período de 5 (cinco) horas para o 

ensino fundamental como um todo. Todas as escolas possuem infraestrutura adequada 

para as aulas de informática, com laboratórios de informática em funcionamento, de 

acordo com as informações fornecidas pelos professores, a serem detalhadas adiante. 

 Na escola 3, diferentemente das demais, o profissional que desenvolve práticas 

junto aos alunos no laboratório (em parceria com os professores de outras disciplinas) 

não é um professor, mas um técnico, tanto por formação quanto por vínculo com a 

escola. Logo, sua entrevista será tratada em separado, visto que nossa amostra é  

composta por professores. 

 

3.1.2. Os laboratórios de informática das escolas 

  

No quadro 3, mostramos as respostas obtidas com as questões de 8 a 10 

(Apêndice A), que buscaram fazer a identificação de quais ambientes com recursos 

digitais são utilizados pelos docentes, bem como se o laboratório de informática possui 

infraestrutura adequada para as aulas, além de buscar saber quais recursos são 

utilizados. 

  

                                            
19 Retirado do site da escola que deve permanecer anônima em 20 de junho de 2018. 
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. 
Quadro 3 – Ambientes com recursos digitais onde atua como professor e recursos utilizados 

 Fonte: Elaboração própria 

 

Quando questionados se as escolas eram dotadas de infraestrutura adequada 

para as aulas de informática, todos os professores responderam afirmativamente. 

Causou-nos certo espanto que nenhum deles se queixou de problemas que 

poderiam atrapalhar suas aulas. Apenas um dos entrevistados mencionou que as 

máquinas eram antigas; porém, não considerava esse fato como uma dificuldade 

relevante, tendo em vista que estavam em perfeito funcionamento. 

 No quadro mencionado, podemos perceber que todas as escolas utilizam o 

laboratório para ministrarem suas aulas de informática e três utilizam datashow. As seis 

escolas utilizam internet com boa velocidade, segundo os professores. 

  

                                            
20  Sala com internet e mesas onde os alunos podem escrever com os dedos e apagar. 

Identificação 

 

Ambientes com recursos onde 
atua como professor 

Recursos utilizados pelo 
professor  

S1 Laboratório de informática, duas 
salas com lousa digital (ou quadro 
interativo) e Datashow nas salas 

de aula 

Lousa digital, Datashow, internet 

S2 Laboratório de informática Quadro branco, pilot e internet 

S4 Laboratório de informática Internet e datashow 

S5 Laboratório de informática Quadro branco e internet 

S6 

 

Laboratório de informática e salas 
de multimídia 

Lousa, pincel, redes sociais, 
robótica, sala de design 

thinking20, celular ligado ao wifi 
da sala, datashow 
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Fotos dos laboratórios das escolas 

 

Escola 1  

 

 

Escola 2   

 

 

Escola 3   

 

 

Escola 4   

 

 

Escola 5   

 

 

Escola 6   

 

 

Fonte: Fotografias e montagem realizadas pela pesquisadora 
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Por meio da análise das respostas, descobrimos que os seis entrevistados 

acreditam ser importante a existência do laboratório na vida dos alunos, sendo utilizado 

com o objetivo de integração com as outras disciplinas, para uso de aplicativos, ou 

mesmo para serem realizadas atividades diferenciadas, que estimulem os alunos na 

realização das diversas tarefas propostas. As respostas à questão 8 permitiram-nos 

descobrir, em algumas das escolas, a existência de outros ambientes onde as aulas 

também podem ser ministradas; já em outras escolas, percebemos que as aulas 

somente são realizadas no próprio laboratório, como identificamos nas falas abaixo: 

 

[...] Temos outros espaços também, né. [estávamos no laboratório de 

informática]. Tem o quadro interativo, temos duas salas com o quadro 

interativo, aquele que você escreve, e nas salas de aula também tem 

data show, se precisar em algumas situações até se vai às salas 

também. Na sala do quadro interativo, a criança vai até o quadro, 

escreve, uma aula diferente. Em algumas situações a gente entende 

que aquele ambiente pode ser mais interessante. (S1) 

 
[...]  Hoje, não trabalhamos a informática educativa só no laboratório. 
Em sala de aula, existe o recurso digital, temos outros ambientes, tipo 
multimídia, onde os professores utilizam pra poder fazer atividades com 
informática. (S6) 

 

[...] Só dentro do laboratório. (S2) 

 

[...] Só no laboratório. (S5) 

 

 

Identificamos nas escolas onde os professores apenas utilizam o laboratório para 

ministrarem suas aulas um cenário contrário ao que diz Valente e Almeida (2011), 

quando se referem às escolas públicas, que possuem poucas máquinas em 

funcionamento adequado, o que pode contribuir para aumentar o número de alunos por 

computador, além da falta de conexão ou baixa no que concerne ao número insuficiente 

de máquinas por alunos nos laboratórios e conexão de internet inadequada, quadro 

completamente diferente do que encontramos.  

A análise do uso exclusivo de laboratórios para ministrar as aulas da disciplina 

informática se reveste de fundamental importância. Os estudos do NIC.BR (2016) 

mencionam que, quando o professor de informática usa as TIC sem se restringir ao 

laboratório de informática, ele termina por interagir, também, com o conteúdo das 

disciplinas curriculares, transpassando, assim, as paredes do laboratório até ao alcance 



64 

 
 

dos demais ambientes da escola. No entanto, identificamos nas escolas pesquisadas 

que o diálogo com os conteúdos curriculares aconteceu sobretudo no laboratório. 

 Uma vez que já apresentamos as instituições escolares e os laboratórios, 

podemos avançar para a caracterização do corpo docente de informática desses 

estabelecimentos, sujeitos participantes das entrevistas realizadas.  

 
3.1.3. Sobre os  professores de informática das escolas  
 
 Finalizadas as entrevistas, foi possível, por meio das respostas às questões 1, 2 

e 4 (Apêndice A), elaborar uma caracterização dos sujeitos entrevistados das escolas 

particulares, sendo identificados de S1 a S6 no quadro 1.21 

 
Quadro 1 – Caracterização dos Sujeitos (S) 

 
Identificação 

 

 
Sexo 

 
Idade 

 
Tempo de magistério 

S1 F 58 26 

S2 M 33 10 

S4 F 34 12 

S5 F 50 15 

S6 M 46 16 
Fonte: Elaboração própria 

  

 Observamos que a faixa etária varia entre 33 e 58 anos, sendo de cerca de 44 

anos a média de idade; além disso, identificamos que todos têm mais de 10 anos de 

docência (a média de exercício do magistério é de 21 anos), bem como uma sutil 

predominância do sexo feminino. A média de idade das professoras é de 

aproximadamente 47 anos, ao passo que a média de idade dos professores é de 

aproximadamente 40 anos. Já a média do tempo de magistério das professoras é de 

cerca de 27 anos, enquanto que a dos professores é de cerca de 13 anos. Assim, pode-

se afirmar que são profissionais experientes. 

 Os sujeitos entrevistados exercem a função de professor de informática, mesmo 

trabalhando de formas diferentes, sendo que um (S6), além de professor, também é 

coordenador da informática. Esse sujeito, que atua como professor e como coordenador, 

também realiza as atividades de alimentar o site da escola, de registrar atividades 

realizadas fora dela, além de tirar fotografias dos passeios dos alunos (para publicar em 

                                            
21 O Sujeito 3 (S3) é técnico; por este motivo será tratado separadamente como mencionado 
anteriormente. 
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redes sociais como o Facebook22 e Instagram23 da escola, como uma forma de mostrar 

aos pais e responsáveis as visitas realizadas com os discentes). Para que isso seja 

possível, ele possui uma equipe que o apoia nesses outros aspectos. 

 No quadro 2, a seguir, mostramos as respostas obtidas com as questões 6 e 7, 

que buscou identificar em quais anos da Educação Básica atuam e a média de alunos 

por turma. 

 

Quadro 2 – Anos e média de alunos por turma 

Fonte: Elaboração própria 

  

 Considerando que 20 (vinte) é a média da quantidade de computadores dos 

laboratórios das escolas, pode-se dizer que fiquem dois alunos, ou até mesmo um por 

computador, o que, no nosso ponto de vista como docentes da área, pode ser 

considerado um número adequado para a aprendizagem dos alunos. 

 

3.2. Principais achados e discussão 

 

 Dos seis entrevistados para esta pesquisa, apenas um deles fica responsável pelo 

planejamento da aula. O que ele “ensina”? Em geral, aplicativos, como o paint e o pacote 

Office da Microsoft: 

 

Do primeiro ao quinto ano eu dou mais as coisas introdutórias, assim, por 
exemplo, primeiro ano que eles mal sabem mexer, é mais usual, então é 
o paint. São os símbolos pra abrir e fechar, usar os termos teclado, 
monitor, CPU, gabinete e CPU é a mesma coisa, então, assim, coisas 
bem introdutórias. No segundo ano, eu já vou indo pra parte de digitação 
pra eles conhecerem já que eles já começam a ter a questão da leitura, 
é a questão da digitação também, como faz pra colocar um acento, as 

                                            
22  Disponível no site:<http:// www.facebook.com> Acesso em: 27 de setembro de 2018. 
23  Disponível no site:<www.instagram.com> Acesso em: 27 de setembro de 2018. 
 

Identificação Anos Média de alunos por turma 

S1 4º ao 9º ano 16 

S2 1º ao 8º 18 

S4 

 

1º ao 5º 
(6º ao 9º quando precisa) 

22 (Fund I) 
32 (Fund II) 

S5 Maternal ao 5º ano 10 

S6 1º ao 9º ano 25 
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funções das teclas do Word, eu não ensino nada específico do Word, é 
mesmo só pra digitação. Como digitar no computador, então como eu 
faço pra colocar acento, como eu faço pra dar o espaço, como pular de 
linha, como dar um parágrafo, dois espaços é errado, o ponto é junto da 
palavra anterior, então essas regrinhas básicas, que no terceiro ano é 
reforçado, aí já com produção de texto, coisas mais lúdicas e tal. Quarto 
e quinto, que eles já tão mais avançados, eu começo a dar um pouco de 
Power point, só pra gente conhecer um pouco e inseri-lo na questão da 
pesquisa. De todos os programas, pra mim é o mais fácil, é o mais 
didático. Se abre a tela, tem clique aqui pra adicionar um título, mais 
didático do que isso não tem. Clique aqui para adicionar um subtítulo, 
novo slide. Se tenho um conhecimento que o nome daquilo é slide, se ali 
ta novo slide, vai abrir um novo daquele, então, assim, é muito didático. 
Aí eu uso com eles pra fazer essa junção de internet, buscar informações 
na internet e trazer pra um lugar que seja o Word ou Power point. Então, 
assim, é muito lúdico, muito introdutório, daí do sexto ano em diante que 
vai sendo mais aprofundado [...] (S2) 

 

Sobre a utilização de aplicativos nas aulas de informática, Valletta (2014) explica 

que, de uma forma geral, os recursos com objetivos para o ensino permitem construir 

novas oportunidades para os discentes desenvolverem capacidades em relação às 

maneiras de se comunicarem, ao entendimento (leitura), ao raciocínio lógico e à 

capacidade criativa, além de poderem tornar a aula mais eficaz e colaborativa. Nesse 

processo de constituição das capacidades digitais, entende-se que as aptidões com as 

tecnologias estão fortemente acompanhadas do uso tecnológico (ARETIO, 2012).  

Muitos recursos digitais encontrados na rede mundial de computadores 

possibilitariam diferentes maneiras de integrar as aulas/tarefas para o discente por meio 

da escolha de aplicativos específicos. Entretanto, a partir das falas dos entrevistados 

(abaixo), os recursos seriam quase sempre os mesmos: 

 

A gente trabalha com o pacote Office, que o colégio adquire sempre 
anualmente, e é o que a gente tem [...] (S1, grifo nosso) 
 
O sexto ano é introdução com o Word, sétimo ano é Power Point com 
Excel, e eu tinha intenção de dar Photoshop pra eles, mas nem todos os 
computadores tão com Photoshop e o oitavo ano Moviemaker com Excel. 
(S2) 
 
Word, Power point, Tux Paint e outros que forem necessários. (S6) 
 
[...] e os outros gratuitos a gente vai vendo conforme a necessidade, tipo 
o geogebra, winplot, moviemaker, e a gente procura sempre um 
programa gratuito. (S1) 
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A utilização de aplicativos educacionais em sala de aula não é uma tarefa simples 

e requer cuidados, como adaptar à idade da criança e considerar a probabilidade de 

ocorrência de desacertos conceituais. Os programas (aplicativos) precisam ser 

analisados, testados e aplicados pelo professor de modo que essas interações possam 

provocar várias maneiras de aprendizagem, fazendo com que o aluno tenha a 

capacidade de desenvolver conhecimentos novos, independente de outros, contribuindo 

com o pensamento crítico (VALLETTA, 2014). 

 Torna-se fundamental para o docente ter clareza dos objetivos a serem 

desenvolvidos na tarefa durante a aula, para que possa recomendar e/ou selecionar o 

aplicativo mais apropriado. Vimos que, no caso do professor S2, os aplicativos acabam 

por se transformarem em “conteúdos” a serem “ensinados”, uma vez que esse docente 

não desenvolve sua aula junto com outros professores. Os outros quatro professores de 

informática não são responsáveis pela definição dos “conteúdos”, visto que trabalham de 

forma coletiva com os professores das outras disciplinas do Ensino Fundamental.  

 

Depende da necessidade do professor. Geralmente ele sugere, por 
exemplo, tem um professor que trabalha com programa de geometria, 
então no início do ano ele já passa pra gente, aí o programa é instalado 
nos computadores e sempre que ele precisa, ele geralmente avisa com 
um pouquinho de antecedência até pra gente poder colocar os horários 
na agenda, e a gente já sabe o programa que ele pretende utilizar, ou 
então, assim, ele pensa numa atividade e pede sugestão pra nós que 
somos de informática de algum programa que dê pra trabalhar. (S4) 

 

Os professores acompanham os alunos. Eles vêm junto pra cá. Eu já 
tenho a programação da semana, sobre o que eles vão falar, sobre 
alimentos ou qualquer outro assunto, eu mesma já trago e eles intervém. 
Isso eu não quero, isso eu gostei, às vezes eles incrementam. Sonia, põe 
aquele vídeo que eu trouxe lá de casa, então eles complementam o que 
eu já trouxe. (S5) 

 

As atividades de informática que eles queiram desenvolver, eu quero 
desenvolver uma atividade integrada com a informática, a gente planeja 
junto, e aí eles descem pro laboratório e com o auxílio da monitoria de 
informática, nós temos um monitor de informática no ambiente, que aí ele 
acompanha o professor naquela atividade que foi planejada previamente, 
entendeu? [...] (S6) 

 

Esses trechos sugerem, portanto, que a maioria dos professores de informática 

contribuiria com o desenvolvimento de objetivos de ensino-aprendizagem definidos para 

o currículo do Ensino Fundamental, não de “informática” especificamente. Além disso, a 
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totalidade das respostas das entrevistas sugere que “os professores tendem a dar às 

TIC usos que são coerentes com seus pensamentos pedagógicos e com sua visão dos 

processos de ensino e aprendizagem” (COLL; MAURI; ONRUBIA, 2010, p.74). O que 

poderia ser verificado em trechos como a fala abaixo: 

 

O primeiro ao quinto ano já tem um livro, assim, eles já têm um livro 
apropriado que às vezes a professora vem aqui nos dias que eu não 
estou e insere os conteúdos desse livro pra que eles possam manusear. 
Esse conteúdo pedagógico, mas eles vêm pra minha sala de informática 
e eu dou um outro tipo de assunto se elas me pedem alguma coisa, senão 
eu deixo o meu conteúdo, que eu vivenciei, que trouxe pra eles, dentro 
da grade curricular deles eu trago pra gente poder usar. (S5) 

 

 O trecho é um dos que sugere que o laboratório de informática não vem sendo 

utilizado na perspectiva de alteração de práticas já existentes. A fala sugere que a prática 

de uso do livro em sala de aula apenas foi transferida, com algumas especificidades, 

para os computadores do laboratório, confirmando a premissa de Coll, Mauri e Onrubia 

(2010, p.74) de que os professores manteriam suas perspectivas de ensino com TIC; 

“assim, com uma visão mais transmissiva ou tradicional do ensino e da aprendizagem, 

tendem a utilizar as TIC para reforçar suas estratégias de apresentação e transmissão 

de conteúdos”, enquanto o trabalho autônomo e colaborativo, a exploração e a 

indagação  seriam atividades promovidas por docentes que atuam em uma abordagem 

de caráter construtivista. 

Seja qual for abordagem, devem existir objetivos de aprendizagem a serem 

desenvolvidos no laboratório de informática. 

 

[...] professores e alunos utilizam as TIC para atingir objetivos de 
aprendizagem individual e o desenvolvimento do grupo. A prática de sala 
de aula tradicional que enfatiza a instrução é transformada em uma 
abordagem centrada na aprendizagem propiciada pelo desenvolvimento 
de atividades que incorporam as características intrínsecas das 
tecnologias com os objetivos pedagógicos no trabalho colaborativo e na 
construção de conhecimento que cada aluno realiza utilizando as TIC. 
(VALENTE; ALMEIDA, 2011, p. 45) 

 
 

Dos quatro professores que atuam em conjunto com os das outras disciplinas, 

dois planejam juntos (S4 e S5) e, nessa relação, os professores de informática têm certa 

liberdade para sugerirem e proporem atividades. Os outros dois (S1 e S6) trabalham com 

os docentes a fim de que, assim, possam “viabilizar” e “facilitar” (S1) a tarefa a ser 
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realizada em suas aulas, por meio da definição de aplicativos e da seleção de outros 

recursos adequados para o desenvolvimento dos conteúdos curriculares da disciplina.  

 

Na realidade a nossa função é mais uma facilitadora. É tá aqui junto 
tentando, mas como a gente tem essa aula junto, e muitas vezes a gente 
até propõe, vê como eles trazem o tema e a gente...Eles já trazem uma 
proposta. O que cabe a gente é viabilizar aquela proposta, procurar o 
programa, o material e ver como será a aula, montar a aula no laboratório. 
Isso é com a gente. O professor traz uma ideia (Ai, eu queria fazer uma 
fotonovela) e aí a gente vê qual o programa, o que precisa praquela aula 
acontecer, que materiais que precisam. (S1, grifo nosso) 
 
Na verdade, existe uma sugestão [da direção] pra eles irem pro 
laboratório, aí acaba sendo acatado, o trabalho funciona melhor, então 
eles acabam vindo. [...] (S4)  
 
Em parceria com a escola, só o maternal e a educação infantil me passam 
o conteúdo. (S5, grifo nosso) 
 
Num primeiro momento, nós tínhamos uma grade de informática com 
conteúdos de informática [...] A gente trabalhava o pacote office, edição 
de imagens, introdução ao windows, até o funcionamento da máquina. 
Hoje o trabalho é integrado com as atividades da sala de aula. (S6). 

 

 Segundo Boa Vida e Ponte (2002), cooperação é uma das formas de trabalho 

coletivo que não ocorre somente pelo fato de existir um grupo de docentes reunidos. 

Dependendo das finalidades e das relações constituídas entre os sujeitos, podemos ter 

o caso de um trabalho coletivo que não seja colaborativo. Note-se que a “cooperação e 

a colaboração não podem, a rigor, serem consideradas sinônimas” Apesar de as duas 

terem o mesmo prefixo “co”, que quer dizer ação conjunta, elas diferem-se pelo fato de 

a primeira vir do verbo latino operare (operar, executar, fazer funcionar de acordo com o 

sistema) e a segunda de laborare (trabalhar, desenvolver atividades tendo em vista 

determinado objetivo). Na cooperação, uns ajudam os outros (co-operam), realizando 

atividades cujas finalidades geralmente não resultam de negociação conjunta do grupo, 

podendo haver submissão de uns em relação a outros e/ou relações desiguais e 

hierárquicas.  

 Na colaboração, por sua vez, todos trabalham juntos (co-laboram) e se apoiam 

mutuamente, visando atingir objetivos comuns negociados pelo coletivo do grupo. Na 

colaboração, as relações possuem liderança compartilhada e corresponsabilidade pela 

direção das atuações (FIORENTINI, 2004).  
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É no grupo e através dele que os professores podem apoiar e sustentar 
o crescimento uns dos outros: quando os professores trabalham sozinhos 
são mais fracos; quando eles trabalham unidos se tornam mais fortes 
dentro da instituição (FIORENTINI, 2004, p. 257). 

 

Não foi possível identificar, pelas respostas, se os professores trabalham de forma 

cooperativa ou colaborativa, até porque esta questão não havia sido anteriormente 

prevista. A entrevista nos forneceu informações não conclusivas, seja pela elaboração 

de questões com outros focos seja pelo próprio limite da técnica, que não nos permitiria 

afirmar o tipo de relação; neste caso, pensamos que a técnica de observação das 

atividades poderia ser mais efetiva para o caso. No entanto, poderíamos afirmar que 

desenvolvem trabalho coletivo.  

Para além das atividades coletivas para o desenvolvimento do ensino-

aprendizagem, haveria um outro desenvolvimento relevante nessa forma de atuação que 

não poderia ser descartado: o desenvolvimento profissional docente, a partir do 

enriquecimento da qualidade de seu trabalho, da melhoria de suas aprendizagens, da 

possibilidade de produzir novidades e modernizações em sua prática como professor na 

prática conjunta com os demais. O desenvolvimento profissional torna-se um processo 

difícil que “não é isolado do restante da vida” e abrange o docente como uma totalidade 

humana permeada de sentimentos, desejos, utopias, saberes, valores e 

condicionamentos sociais e políticos (FIORENTINI; CASTRO, 2003, p. 124). O trabalho 

colaborativo surge como uma tentativa “de compreender as atividades de pesquisa e 

ensino e encontrar formas de superar as contradições nela presentes. É planejar e 

implementar novas prioridades que levem em conta os interesses dos colaboradores” 

(PENTEADO, 2000, p. 32-33). 

 Acreditamos que os encontros pedagógicos são um momento privilegiado para o 

planejamento coletivo das atividades no laboratório de informática e, por isso, esse ponto 

foi abordado nas entrevistas. Baseado nas respostas, inferimos que as escolas 

pesquisadas não consideram fundamental os encontros pedagógicos, pois a maioria dos 

professores conversa com os docentes de informática nos intervalos das aulas ou no 

recreio, ou mesmo se reúnem em poucos momentos para pensarem na viabilidade da 

aula. Nas escolas E1, E4 e E6, há reuniões pedagógicas para todos os assuntos, uma 

vez por semana ou uma por mês, ou a cada dois meses; não há apenas para informática, 

obviamente. Já na escola E5, não há esse encontro ou o professor de informática 

somente participa na primeira reunião do ano. Vejam-se, como exemplo, as falas abaixo: 
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Existem encontros com os professores organizados de uma forma geral, 

mas normalmente como a gente tá há muito tempo aqui no colégio, isso 

é feito informalmente na hora do recreio. Por exemplo, o colégio tem 

semanalmente ou duas vezes por mês, mais ou menos, uma reunião 

pedagógica às segundas-feiras à noite, e que são tratados todos os 

assuntos. A gente participa porque estamos integradas, né? Mas na 

realidade, esse dia-a-dia, esse o que vai ser, eles procuram a gente na 

hora do recreio. (S1) 

Participo. Geralmente é uma vez no mês. Às vezes, chega a duas vezes 

por mês. Às vezes tem um outro tema pra ser debatido na reunião, é um 

encontro de uma forma geral. Tem uma reunião no final do ano que a 

gente chama de baú de ideias que os professores vão sugerindo algumas 

coisas, aí no ano seguinte isso já sai no projeto. (S4) 

Só participo no início do ano. (S5) 

 

Normalmente nós participamos da reunião, ou então nós fazemos uma 
reunião com as professoras. Existe um momento, é uma prática aqui, 
uma vez na semana os professores ficam fora da sala de aula, e isso eu 
tô falando do primeiro aninho até o terceiro ano do ensino médio, eles 
não ficam ao mesmo tempo, mas eles tem sempre por equipe, no caso, 
os professores de primeiro ano ficam fora de sala de aula um momento 
juntas com a coordenação. Comigo depende da demanda [...] (S6) 

 

Torres (2006, p.47) acredita que as reuniões pedagógicas vêm sendo 

determinadas como espaço privilegiado nas ações comuns do coordenador pedagógico 

com os professores, onde ambos se debruçam sobre os assuntos que surgem das 

práticas, pensando sobre eles, buscando novas respostas e novos conhecimentos ao 

mesmo tempo. Para Geglio (2010, p.50) 

 

[...] encontros pedagógicos podem ocorrer todo dia, semanalmente, 
quinzenalmente ou até mesmo mensalmente. São momentos 
privilegiados, nos quais são discutidas questões pertinentes à educação, 
ao contexto escolar, à especificidade de cada sala de aula, de cada 
problema [...] 

 

 Entretanto, esses encontros parecem ocorrer sempre às pressas, no embalo dos 

cotidianos escolares, no ritmo da vida contemporânea.  

 Temos discutido até aqui dados coletados a partir da amostra de professores, e 

retomaremos na sequência a este ponto. Antes porém, caberia observar a presença 

entre os entrevistados, de um profissional designado como “técnico em informática” 

na escola (E3) onde atua. Neto et al. (2016, p. 1) definem técnico em informática como: 
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[...] profissional apto a atuar em diversas situações, agindo na tomada de 
decisão, interagindo com as pessoas, mobilizando habilidades éticas, 
pessoais, profissionais, cognitivas, técnicas e de comunicação, o que o 
tornam capaz de melhor compreender a si mesmo e ao mundo. Uma 
pessoa capaz de agir no seu contexto e contribuir para a vida em 
sociedade, compreendendo o novo paradigma pelo qual a profissão não é 
mais entendida como um saber profissional estrito, o chamado “ofício”. 
profissão é hoje entendida como “profissionalidade”, de amplo espectro de 
saber profissional, o que significa, não apenas “saber-fazer”, mas “saber-
saber”, saber-ser e saber-conviver de acordo com as demandas do mundo 
do trabalho atual. 

 

  

O técnico em informática, ou seja, o S2 explica que seu papel na escola é auxiliar 

os professores das outras disciplinas no que precisarem realizar no laboratório, ou até 

mesmo consertar computador caso seja necessário. Trabalha na parte da manhã e tarde, 

estando disponível para o suporte às máquinas e aos aplicativos desejados pelos 

docentes durante suas aulas. Atende também a uma média de 30 alunos para 17 

máquinas, com uma infraestrutura que atende bem aos usuários, com banda larga para 

acesso à internet. 

 Como não poderia ser diferente, este profissional considera importante a 

existência do laboratório para que os estudantes possam ter contato com o computador 

e com as ferramentas oferecidas por ele. Pretende futuramente sugerir aulas de 

informática na carga horária da escola. Seu papel se torna necessário no apoio das 

atividades elaboradas pelo professor de sala de aula a serem realizadas no laboratório, 

que também pode ser utilizado por alunos sem acesso à internet de casa. 

 As aulas precisam ser agendadas com ele com pelo menos um dia de 

antecedência, para que não ocorra sobreposição de horários, além dele ter tempo para 

instalar algum software gratuito por solicitação do professor, ou mesmo para verificar se 

as máquinas estão em condições de serem utilizadas com o pacote Office, já instalado. 

Nem todos os docentes realizam trabalhos nos computadores, pois a frequência é 

orientada no início do ano, mas não obrigatório. Cabe ao professor da disciplina decidir 

se irá ou não realizar atividades no laboratório. Somente no integral, onde os alunos 

ficam na escola o dia todo é que há na grade curricular um tempo para que os alunos 

utilizem como recreação, tendo professor e auxiliar como responsáveis durante o tempo 

em que lá ficam, normalmente 50 minutos.  

Pela sua narrativa, parece-nos que o técnico não trabalha de forma cooperativa 

ou colaborativa junto aos demais professores, diferente dos docentes entrevistados para 
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esta pesquisa, uma vez que se restringe a atender solicitações, sem engajamento no 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.  

 

3.2.1. PPP das escolas e a questão da disciplina 

 

 A análise das respostas dos profissionais entrevistados sugere que os 6 (seis) 

profissionais não atribuem expressivo valor ao Projeto Político Pedagógico, embora as 

DCN (2016) recomendem que seja importante sua existência para o devido 

funcionamento das instituições escolares, inclusive para saber como deve ser realizada 

a parte de informática. Alguns nem sabem se a escola possui PPP. 

 Para ilustrar, seguem algumas falas dos professores/técnico sobre o assunto: 

 

Dentro do PPP da escola tem a parte de tecnologia, mas 
informática não. Olha, existe, não é muito cumprido, eu li há pouco 
tempo, não fui eu que fiz, é uma coisa que já existe com o PPP da 
escola toda e tem lá, dentro do PPP da escola toda tem uma 
pequena parte do laboratório de informática. (S2)  

Não conheço. (S4) 

Que eu saiba não. (S5) 

Olha, não temos PPP. Lá no início do regimento falava, e aí aqui a 
gente coloca tudo no regimento escolar, e aí se falava do trabalho 
da informática. Hoje em dia se fala da informática como uma 
atividade integrada. (S6) 
 

Todas as falas apontam em direção oposta ao recomendados pelas DCN (2013, p.13): 

 

O PPP, como se sabe, se articula ao Plano Municipal de Educação 
e este aos Planos Estaduais e Nacional. Aí reside, pois, o direito e 
o dever da criação conjunta desse guia do trabalho educacional. 
Consideradas as perspectivas propostas nos Planos e Diretrizes, o 
PPP se define dentro do seu “mundo social e geográfico”, o que vai 
da formação continuada dos professores ao perfil dos estudantes; 
dos projetos de enriquecimento curricular às posições 
metodológicas; dos critérios de organização do calendário 
educacional às parcerias comunitárias; das ações interdisciplinares 
à clareza quanto aos processos de recuperação, distorção 
idade/ano/série; do uso crítico das novas tecnologias aos cuidados 
com a saúde de todos os sujeitos da escola. A rigor, trata-se de 
colocar o currículo em ação, como coração dos movimentos de 
ensino e aprendizagem. 
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Se a maioria das escolas da amostra não atende às DCN quanto à existência de 

PPP, por outro lado, estariam de acordo quanto à utilização de tecnologias nas escolas. 

As DCN (2016) orientam o uso de tecnologias juntamente com os conteúdos 

incorporados (trabalho interdisciplinar), o que ajuda a instituição escolar a cumprir o 

papel fundamental que possui de inclusão digital e de uso crítico das tecnologias de 

informação e comunicação. As escolas necessitam da contribuição dos sistemas 

educacionais com relação ao fornecimento de recursos midiáticos recentes e que 

consiga atender ao número de alunos, além da apropriada formação do docente e outros 

professores da escola. Sendo assim, podemos inferir que cinco das seis escolas realizam 

o que é recomendado por lei. 

Vários autores defendem a importância da construção do PPP pela escola. O 

projeto político-pedagógico tem sido item de estudos para docentes, pesquisadores e 

escolas em nível nacional, estadual e municipal, com o objetivo de melhorar a qualidade 

da educação (VEIGA, 2008). 

 Segundo Nogueira e Brito (2017), a concepção e a determinação das instituições 

escolares em utilizarem o Projeto Político Pedagógico (PPP) é uma ação que demanda 

disposição, porém, se for coordenado de maneira apropriada, os efeitos conseguidos por 

elas logo serão de acordo com o que foi determinado. Afinal a inclusão da cultura 

pedagógica em um colégio permite que haja um acordo entre seus gestores e a 

comunidade e, para que o PPP alcance suas metas, torna-se importante salientar que 

precisa ser realizado de maneira apropriada, tendo seus objetivos e tarefas a serem 

desenvolvidos, mesmo sendo somente um esboço realizado por toda a equipe da escola. 

A respeito de seu surgimento,  

 

[...] surgiu logo após a Constituição de 1988, para dar autonomia 

de criação da identidade escolar, seu marco político é a Lei de 

Diretrizes Brasileiras (LDB). Para planejar e construir um Projeto 

Político Pedagógico, a escola precisa ter um compromisso sério 

com a educação, sendo essa de qualidade, visto que os principais 

agentes desse projeto são a escola e a comunidade. Sem essa 

aliança, não há o que se falar de PPP. (NOGUEIRA; BRITO 

(2017, p.13). 

 

 Segundo Hahn e Machado (2006), o PPP pode ter a preocupação em sugerir uma 

maneira de organizar o trabalho pedagógico com o objetivo de superar conflitos, visando 

repelir as relações competitivas, corporativas e autoritárias, finalizando, assim, a rotina 
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que existe dentro das escolas. Torna-se fundamental compreender que o PPP apresenta 

percursos indispensáveis ao desenvolvimento do fazer pedagógico, que envolve o 

trabalho do professor no que concerne à sala de aula. Em relação a sua organização, 

seria fundamental a atuação de todos que trabalham na escola na área de pedagogia. 

Dessa forma, inferimos que necessária se faz a ação em conjunto para que se tenha um 

bom funcionamento no cotidiano escolar. Ainda segundo os mesmos autores, formar 

cidadãos que consigam interagir na vida de um modo geral (parte política, econômica e 

cultural) deve ser uma das preocupações do PPP, sendo que, para que isso aconteça, 

os profissionais da área de educação precisam estar sempre atentos às maneiras de 

ensino e antenados na atualização de seus conhecimentos. O PPP pode ser visto como 

um documento de orientação que dá segurança à instituição escolar, rumo a um 

progresso expressivo.   

 Para Veiga (2008), a instituição escolar (IE) é onde se constrói, realiza e avalia o 

projeto educacional, tendo em vista que precisa instituir seu trabalho pedagógico 

pensando em seus alunos. Nessa expectativa, é importante que a IE assuma suas 

responsabilidades, contando que os setores administrativos superiores as ajudem nesse 

aspecto, dando-lhes meios para seguir adiante em seus objetivos. Ao construir os PPP, 

delineia-se o que fazer; isso significa prever um futuro distinto do momento atual. Nas 

palavras de Gadotti (1994, apud VEIGA, 2008, p.12):  

 

 Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o 

futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para 

arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma 

nova estabilidade em função da promessa que cada projeto 

contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo 

pode ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. 

As promessas tornam visíveis os campos de ação possível, 

comprometendo seus atores e autores.   

 

 Ainda segundo Veiga (2008), o PPP torna-se muito maior do que uma junção de 

planejamentos de ensino e diferentes atividades. Ele não é criado para ser guardado ou 

enviado para órgãos superiores de educação como prova da realização de atividades 

burocráticas. Deve ser utilizado em todos os momentos, por todas as pessoas que fazem 

parte do processo educacional da instituição escolar. Ele busca um objetivo, uma 

orientação. É intencional, tendo como meta um compromisso determinado de forma 

coletiva. "A dimensão política se cumpre na medida em que ela se realiza enquanto 
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prática especificamente pedagógica" (SAVIANI,1983 apud VEIGA, 2008, p.93). Na 

esfera pedagógica, há a probabilidade da concretização da intencionalidade da 

instituição escolar, que é a formação para a cidadania tornando os alunos sujeitos 

participativos, críticos e criativos. Pedagógico, no intuito de determinar as ações 

educacionais e as características indispensáveis aos colégios para atingirem seus 

objetivos. Político e pedagógico possuem significados inseparáveis. Dessa maneira, 

devemos pensar no PPP como um projeto em constantes mudanças para que possa 

discutir os problemas das escolas, buscando soluções possíveis de serem efetivadas. O 

PPP precisa de uma definição de fins, além de buscar saber junto aos responsáveis e 

aos profissionais da escola, uma definição de que instituição escolar têm a intenção de 

ser, no sentido de formar cidadãos para a sociedade. 

 Uma vez que os PPP das escolas pesquisadas não contemplam o ensino da 

informática nos perguntamos sobre o caráter da “disciplina informática”. Some-se a isso 

o fato de que dos seis dos entrevistados, cinco trabalham coletivamente com docentes 

do Ensino Fundamental. Por que então, haver uma “disciplina” no currículo escolar 

chamada informática? 

 Constatamos, pela análise das respostas, que geralmente se refere apenas a ter 

um horário fixo semanal no currículo, e não a atividades, conteúdos e objetivos 

específicos a serem desenvolvidos com os estudantes pelo professor de informática. 

Somente o profissional S2 trabalharia nessa perspectiva, os demais atuam coletivamente 

com os outros professores. Mas todos dizem que são professores dessa “disciplina”. 

 

    É uma disciplina regular. (S2) 

Nas aulas do primeiro ao quinto ano eles têm um horário fixo pra 
informática educativa, eu diria que só do primeiro ao quinto é uma 
disciplina porque do sexto ao nono eles não tem a disciplina, aula 
de informática (S4) 

 
É uma disciplina, aqui é. (S5) 

  
Na realidade a gente desde que foi implementado o trabalho de 
informática educativa aqui na escola em nenhum momento foi 
tratado como disciplina. A gente sempre esteve junto com o 
professor. [...] Na realidade o professor apresenta o conteúdo, trás 
o conteúdo, a gente, junto com ele pensa qual é o programa que 
melhor se adéqua pra dar aquele conteúdo, e aí sim eles vão 
pensando nas ferramentas, e o professor vem junto. (S1) 
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Não é mais. Sendo bem sincero, o motivo que eu acho que é o mais 
relevante, e o segundo motivo que virou a desculpa. O primeiro 
motivo é que você tirando a informática, você dá mais tempo pras 
outras disciplinas que são consideradas mais relevantes, esse é o 
motivo principal na minha opinião, então você tira e põe um tempo 
de matemática, tira e põe um tempo de produção textual, tá? O 
outro motivo, que é a direção que define, não sou consultado, isso 
já vem pré-definido, com a justifica que se necessita mais, e aí que 
a informática não ia deixar de existir, né, a informática não deixa de 
existir, mas ela passa a atender ao professor na sua demanda, e aí 
o papo de ser uma atividade integrada com a atividade do professor 
[...]. (S6) 
 

 
Por meio das entrevistas realizadas, percebemos que quatro dos cinco 

professores não enxergam como problema o fato de não ensinar um “conteúdo” próprio 

de uma disciplina, com objetivos de ensino-aprendizagem específicos e avaliações 

desse processo.  

Lopes e Macedo (2011) explicam que podemos considerar a palavra “disciplina” 

como uma sistematização da forma de organizar o trabalho pedagógico que se traduz 

em um quadro de horário, onde incluímos um docente encarregado para uma turma, em 

um determinado horário e em algum ambiente, com o objetivo de fornecer um conjunto 

de conteúdos anteriormente decididos no currículo. Esses conteúdos são submetidos a 

uma regra de avaliação, sendo o docente da turma o responsável para isso. As 

disciplinas das instituições escolares precisam proporcionar tarefas que tenham o intuito 

de ampliar a vida social e comunitária. Exercícios e dificuldades encontrados nos 

currículos são criados e expostos de maneira que os alunos sejam motivados a usar a 

criatividade e a ganhar, concomitantemente, aptidões acadêmicas principais. As 

matérias percebidas como imprescindíveis para cumprir esse intento curricular são 

aquelas que desenvolvem problemas de saúde, cidadania e meios de comunicação. 

 
3.2.2.  Da “disciplina informática” ao pensamento computacional? 

 

Como vimos, todos os entrevistados são graduados. Contudo, curiosamente, 

nenhum o é em computação. Nada obstante, relataram não encontrar dificuldade durante 

as aulas, uma vez que o conhecimento adquirido na área de informática, por meio de 

cursos de complementação, tem-se mostrado suficiente. A amostra é composta por 

profissionais licenciados em matemática, em filosofia, em pedagogia e em física que 

aprenderam, por meio de cursos pontuais ou de especialização a trabalhar com 
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informática na educação. Mesmo assim, dizem que não possuem grandes dificuldades 

em trabalhar com os alunos; alguns apenas mencionaram o fato de as máquinas serem 

antigas, porém, disseram que isso não chega a ser uma dificuldade. Ressaltamos que, 

dentre esses profissionais, apenas um está cursando bacharelado em computação. 

 Consideramos que a falta de graduação em computação talvez ofereça limites ao 

trabalho desses professores, que ficariam restritos ao uso de aplicativos, mais afeitos à 

informática, como exposto anteriormente. E nos questionamos se a “disciplina” deveria 

ser mais voltada, em parte ou completamente, ao desenvolvimento do “pensamento 

computacional”, concepção que estudiosos da área vem destacando como essencial na 

formação de sujeitos no século XXI, como passaremos a discutir.  

Mas, para esse processo de ensino-aprendizagem, o mais indicado seja, talvez, 

que os professores dessa disciplina tenham licenciatura em computação, como discutido 

no Capítulo 2 desta dissertação. É preciso reconhecer, entretanto, que elementos 

associados ao pensamento computacional já venham sendo desenvolvidos na escola, 

por exemplo, com o ensino de algoritmos, embora este seja mais associado à 

computação. 

 

Um exemplo candente é a noção de algoritmo, que associamos tão 
diretamente ao computador. Ela está presente na escola há muitos 
anos, séculos, milênios antes de o computador ser inventado. 
Trabalhamos na escola com algoritmos como o das operações 
fundamentais, o do máximo divisor comum, o do mínimo múltiplo 
comum etc. A noção de algoritmo na escola não é distinta da 
homônima em informática. A ideia é essencialmente a mesma: 
trata-se de decompor uma tarefa complexa em uma sequência de 
tarefas simples, ordenadas, que devem ser realizadas passo-a-
passo para conduzir a um resultado final. (MACHADO, 2005, p. 
238) 

 

Apesar de informática e computação poderem ter a mesma acepção em alguns 

países, Nunes (2010) explica que ensinar “computação” é diferente de ensinar 

“informática”, por ser esta mais afeita a processos educativos com auxílio de aplicativos. 

Para o autor, “ensino” de aplicativos como Word, Excel e navegadores não seriam 

adequados para a educação básica, pois corresponderia, por exemplo, a ensinar a usar 

calculadoras e não a calcular.  

A computação pode ser compreendida como a ciência que estuda algoritmos, 

organização de computadores, linguagens de programação, redes de computadores, 

banco de dados, sistemas operacionais, etc. (NUNES, 2008). A capacidade em questão 
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resultou na expressão “pensamento computacional e, para Wing (2006 apud FRANÇA; 

TESDECO, 2015), deveria fazer parte da formação básica dos cidadãos do século XXI. 

Para o autor, pensamento computacional é reformular um problema visivelmente 

complexo em um problema que consigamos solucionar, talvez por redução (WING, 

2006). 

Assim, o pensamento computacional pode ser desenvolvido sem a utilização de 

computadores (computação desplugada). Ademais, permite ao aluno desenvolver 

habilidades que lhe facultam “pensar computacionalmente”, ou seja, que o levam a 

identificar as atividades cognitivas que podem ser alcançadas mais rápida e 

eficientemente por um computador (BLIKSTEIN, 2008). Após ter desenvolvido essa 

habilidade, o aluno também conseguirá programar o computador para a realização de 

tarefas diversas. 

 Nessa direção, França e Tesdeco (2015) sugerem que conceitos do pensamento 

computacional devem ser introduzidos nos diferentes anos escolares, com aumento 

gradual da complexidade. Sendo assim, torna-se necessária a definição das orientações 

curriculares para o ensino dessa habilidade nas instituições escolares brasileiras, 

ressaltando que o ensino do pensamento computacional deve incluir os princípios da 

computação. Para que isso aconteça, será necessário que docentes especializados 

atuem na área de informática nas escolas, o que não se vê nas que compuseram a 

amostra desta pesquisa. Dessa forma, segundo Nunes (2010), os cursos de Licenciatura 

em Computação têm grande responsabilidade na formação de docentes, para que estes 

incluam a Ciência da Computação na educação básica, difundindo assim o pensamento 

computacional. 

Ainda segundo França e Tesdeco (2015), torna-se fundamental pensar que a 

graduação deve preparar o futuro professor de computação, no intuito de que ele consiga 

ensinar pensamento computacional e de que não volte suas tarefas apenas para a 

criação de softwares educativos. Como definido nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os Cursos de Graduação em Computação (2016), será necessário que os cursos 

oferecidos pelas instituições de Educação possibilitem a estes profissionais uma 

adequada formação em Ciência da Computação, Matemática e Educação. 
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Associadas ao algoritmo, lembramos da lógica e da linguagem de programação, 

que ainda são trabalhadas com a utilização da linguagem Logo24, por meio do qual os 

alunos podem desenvolver autonomia para aprender sem necessitar das explicações de 

um adulto, além de conseguirem conduzir seu desenvolvimento intelectual, mesmo tendo 

que errar e tentar de novo (CAMACHO, 2010). 

 O pensamento computacional nos levaria ao domínio da lógica e das linguagens 

de programação. Desse modo, não seríamos meros usuários de sistemas 

computacionais, mas, antes, capazes de criar instruções e dá-las aos computadores. 

Atividades que prescindam do concurso humano podem ser realizadas até mais 

eficientemente por máquinas (por exemplo, realização de inúmeros cálculos em frações 

ínfimas de tempo, ou atividades meramente mecânicas). Dessa sorte, o pensamento 

computacional promoveria autonomia perante o computador, mas, dada a eficiência das 

máquinas, acabamos por tornar-nos “dependentes” delas, pela comodidade, pela 

praticidade, ou mesmo pela eficácia na realização das tarefas. Todavia, vemo-nos 

distintos dos computadores; reconhecemo-los como máquinas a nosso serviço e que 

dominamos. Segundo Bilkstein (2008), isso implica levar nossos discentes a entenderem 

que o pensamento computacional nos faz cada vez mais dependentes e, ao mesmo 

tempo, distintos dos computadores. Compreender a forma de sermos mais vitoriosos e 

inventivos – mesmo sendo mais dependentes – é a maior dificuldade dos professores 

que desejam repensar a tecnologia na sala de aula. 

O uso de aparatos tecnológicos na sala de aula não significa a garantia de  

melhoria no ensino, mas pode ser o caminho pelo qual os  alunos descobrem  opções 

para a solução de problemas complexos. O Pensamento Computacional é uma 

abordagem de ensino que utiliza diversos métodos vindos da Ciência da Computação e  

vem gerando uma nova direção na educação no que se refere a novidades nas 

instituições escolares. Pode ser visto como um conjunto de soluções de problemas que 

devem ser entendidos por uma nova geração de discentes juntamente às novas 

competências do século 21 (BRACKMANN, 2017) 

Segundo o autor mencionado, para que o Pensamento Computacional (PC) atinja 

seu intuito principal, que é a solução de problemas, ele deve fazer uso de quatro métodos 

(também chamados de pilares). Todos eles têm importância e não dependem um do 

                                            
24 Seymont Paper foi um dos criadores da linguagem e divulgador, por exemplo, por meio do livro 
Mindstorms (1980). 
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outro no processo de elaboração de recursos computacionalmente possíveis. São os 

seguintes os pilares: 

 

 Decomposição – identifica um problema complicado e divide-o em porções 

menores, porém com um maior grau de facilidade de gerenciamento. 

 Reconhecimento de Padrões – os pedaços menores do problema são avaliados 

sozinhos, mas com maior detalhamento, identificando problemas similares que já 

foram resolvidos em momentos anteriores, observando somente detalhes 

considerados importantes. 

 Abstração - informações irrelevantes são ignoradas. 

 Algoritmos – são elaboradas normas simples com o objetivo de resolução de cada 

um dos subproblemas localizados. Realizando as regras criadas para a criação 

de um código, há a possibilidade ainda de ser entendido por sistemas de 

computação, e, por consequência, utilizado na solução de problemas difíceis de 

maneira eficiente, podendo ser útil em qualquer área que o discente queira 

trabalhar futuramente. 

O empenho pela disseminação do pensamento computacional nas escolas tem 

aumentado, envolvendo a atuação de pesquisadores e de educadores de distintas 

nações, incluindo o Brasil. França e Tesdeco (2015) acreditam que o pensamento 

computacional poderia ser desenvolvido juntamente às matérias já existentes no 

currículo da escola. Desta forma, o ensino de teorias computacionais seria realizado 

incorporado à construção de conhecimento de conteúdos curriculares nos diferentes 

anos da educação básica. Entretanto, essa perspectiva não foi identificada em nossa 

amostra: os professores, em geral, trabalham em conjunto com os das demais 

disciplinas, mas ainda não trabalham com pensamento computacional. Isso pode ser 

atribuído ao fato de não possuírem formação na área, com exceção de um dos 

entrevistados, que faz licenciatura em computação (técnico).  

 Para Oliveira (2014), seria importante que as pessoas tivessem conhecimentos 

mínimos de Computação desde o início da vida escolar, já que a parte mais relevante da 

área é o entendimento e a capacidade de desenvolver algoritmos, habilidades em que 

os alunos costumam apresentar dificuldades. Aprender algoritmos desde cedo, desde o 

início do Ensino Fundamental (EF) seria importante, pois conseguir programar não é uma 
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atividade fácil. Dessa forma, poderá ajudar os alunos que almejam ingressar na área de 

Computação futuramente. Por outro lado, os que forem para outras áreas de atuação 

teriam adquirido aptidões de resolução de problemas que poderiam ser benévolas em 

suas respectivas áreas do conhecimento (PEREIRA, et al. 2005).  

Um exemplo que Oliveira (2014) menciona, devido à importância do tema e à 

realidade do Brasil, é um trabalho realizado no interior de Pernambuco, município de 

Garanhuns, com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, onde foi utilizado o ensino 

da lógica de programação por meio de um programa chamado Scratch. Esse software é 

caracterizado por uma linguagem gráfica de programação (baseada no programa Logo), 

cujo objetivo é ajudar o ensino de algoritmos de forma lúdica e criativa, para crianças a 

partir de 8 anos de idade e para pessoas que não possuam conhecimento algum na área 

em questão. A criatividade é estimulada por meio de blocos que se encaixam e são 

divididos em 8 grupos: Movimento, Aparência, Som, Caneta, Sensores, Controle, 

Operadores e Variáveis. Assim sendo, conseguir desenvolver a lógica de programação 

se torna mais intuitivo e agradável, já que o ambiente é direcionado para computação 

inventiva. Infere-se, pois, que a ajuda do trabalho do autor possa vir a confirmar a 

importância do pensamento computacional, aumentando a aceitação a respeito de a 

computação ser fundamental no currículo escolar.  

 Segundo Marco (2004), o estudo da lógica computacional, na Matemática, visa 

proporcionar uma comunicação entre a sala de aula e a Tecnologia, ao utilizar métodos 

de resolução de problema e ao apresentar considerações metodológicas. Assim, leva 

aos docentes uma reflexão acerca do assunto da resolução de problema por meio de 

jogos manipulados ou computacionais no processo de ensino e aprendizagem. Isso 

ajuda a tornar os alunos independentes na procura de soluções de problemas. Como 

normalmente no ensino da Matemática são abordadas as quatro operações básicas 

(algoritmos matemáticos), torna-se importante lembrarmos que esse assunto pode ser 

utilizado na construção dos jogos computacionais, por exemplo. 

 Corroborando Marco (2004), Sica (2008) também acredita que o pensamento 

computacional e o raciocínio lógico precisariam ser treinados desde cedo, tendo em vista 

que tornam maiores a habilidade de dedução e o fim de problemas. É importante a 

iniciação de conceitos de Ciência da Computação no Ensino Fundamental como maneira 

de aperfeiçoar o raciocínio computacional dos discentes, pelo seu caráter transversal a 

todas as ciências (NUNES, 2011).  
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 Como exemplo de estímulo à utilização da Ciência da Computação no currículo 

escolar, Costa (2012) menciona que discentes do curso de Licenciatura em Computação 

de uma Universidade da Paraíba conseguiram realizar uma experiência nas turmas de 

9º ano do Ensino Fundamental de uma escola particular, localizada no município de João 

Pessoa. A instituição escolar referenciada tem em sua grade curricular a “disciplina de 

informática”, porém, os métodos pedagógicos ainda enfocam as ferramentas (meios), 

em vez de fundamentos e abstrações relativos à Computação. Primeiramente, os 

licenciados observaram as tarefas pedagógicas realizadas na aula de informática com 

os discentes do nono ano. Essas observações, além da fala da professora de informática 

a respeito da necessidade de inserção de atividades que motivassem esses alunos 

durante a aula de informática, provocaram um pensamento sobre afazeres que poderiam 

ser trabalhados com as turmas. Com essa parceria, a escola permitiu que os licenciandos 

utilizassem um campo de atuação com o intuito de trabalhar a Computação enquanto 

Ciência, por meio de uma gincana. Durante a realização da atividade, foi observada a 

melhora dos alunos na construção de conhecimento de computação, o estímulo ao 

trabalho em equipe e o entendimento dos temas pertinentes à organização do 

pensamento, sendo possível identificar os discentes que têm uma maior facilidade na 

resolução de problemas lógicos. Costa (2012) observou que o planejamento e a 

simulação anterior das tarefas são considerados meios importantes para o sucesso da 

aplicação com os estudantes. Mesmo assim, foram encontrados problemas, como por 

exemplo ajustes ao horário e espaço que pudesse ser usado na instituição escolar, 

porque, às vezes, o local onde a gincana estava sendo realizada necessitava ser dividido 

com outras tarefas que favoreciam a dispersão.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao final desta dissertação, meu sentimento é de inquietude. Como professora de 

informática na Educação Fundamental em uma escola pública federal do Rio de Janeiro, 

esta investigação provocou em mim uma série de questionamentos, fazendo-me 

repensar a prática com os estudantes e desafios a enfrentar no ensino-aprendizagem 

com Tecnologias Informação e Comunicação. 

 É na esteira desse pensamento, e também sob inspiração do Patrono da 

Educação Brasileira, que revejo o lugar da informática para o professor responsável por 

essa “disciplina”, a partir do diálogo tecido com outros colegas de profissão, os 

entrevistados desta pesquisa. Sem desconsiderar o ensino de recursos informacionais 

por meio de atividades com objetivos de outras disciplinas curriculares, passo a 

considerar a relevância do desenvolvimento de um pensamento computacional, com ou 

sem tecnologias, de forma integrada aos vários campos do saber.  

Feita essa consideração inicial, retomo os achados de pesquisa e os desafios 

futuros para as questões que exploramos nesta dissertação, a fim de eventualmente 

contribuir com outras pesquisas da área acerca deste tema. 

A pesquisa exploratória aponta que a “disciplina informática” no Ensino 

Fundamental das seis escolas que compuseram a amostra, em geral, atende aos 

objetivos delineados em outras disciplinas. Desse modo, a prática do professor de 

informática está voltada a “auxiliar”, mas também a trabalhar coletivamente, com os 

demais professores nas atividades planejadas por eles, selecionando e “viabilizando” o 

uso de aplicativos e outros recursos informacionais.  

Todavia, isso não se mostrou uma regra, pois houve um caso em que a disciplina 

informática não era voltada apenas para contribuir com as demais disciplinas. Nesse 

único caso, o professor trabalhava com seus alunos os recursos informacionais, a partir 

de um planejamento específico para esse momento da organização curricular. 

 Sem dúvida, os aplicativos precisam ser analisados, testados e aplicados pelo 

professor de maneira que essas interações possam provocar várias formas de 

aprendizagem, tornando o discente capaz de desenvolver conhecimentos novos; de 

preferência, de modo a favorecer a construção do pensamento crítico pelo estudante. 

Contudo, cremos não ser o bastante para o desenvolvimento das habilidades cognitivas 

e para o empoderamento dos alunos. 
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Evidentemente, não cabe aqui responsabilizar o professor por esse cenário. Os 

docentes de informática que contribuíram com nossa pesquisa não tinham formação 

específica na área (ou seja, não eram licenciados em computação). Por conseguinte, 

faziam o que lhes era possível, dentro dos recursos de que dispunham. Recentemente, 

é possível notar políticas voltadas para a formação de professores de computação, por 

exemplo, com diretrizes voltadas para essa licenciatura específica. Essa formação 

agregaria valor ao trabalho docente, propiciando os alunos fundamentos mais sólidos 

em computação. Estamos falando em domínio de tecnologia, área em que nosso país 

ainda engatinha. 

Desse modo, a formação para o mundo do trabalho, prevista em nossa Carta 

Magna, estaria consolidando-se, por permitir a construção de um conhecimento crítico 

dos cidadãos diante de computadores. Não teríamos apenas usuários, mas pessoas que 

usam e que conhecem os fundamentos do computador, de suas instruções. 

Um fator importante nesse sentido é a consolidação do Projeto Político 

Pedagógico como prática. Como vimos, muitos o veem como mero instrumento 

burocrático, que deve ficar na gaveta e ser apresentado em caso de eventual 

fiscalização. Contudo, no PPP, traçam-se metas para a escola, metas estabelecidas em 

negociação coletiva pela própria comunidade escolar. Retomando conceitos, 

poderíamos dizer que o PPP é o início do processo colaborativo, em substituição do 

processo cooperativo. Professores, responsáveis, alunos, todos devem contribuir 

colaborativamente, ou seja, estabelecendo em conjunto, de forma negociada, os rumos 

da escola, o que contribui ainda para sedimentar a nossa democracia.   

 Cumpre esclarecer por que voltamos nossas forças para escolas particulares. 

Procedemos dessa forma por acreditar que possuam mais recursos do que as públicas, 

com existência de um profissional responsável pelo laboratório de informática, sendo ele 

professor ou não. Conseguimos aleatoriamente seis escolas que nos recebessem para 

nossa pesquisa, sendo cinco na zona norte e uma na zona sul da cidade do Rio de 

Janeiro. Identificamos que as seis escolas possuíam laboratórios de informática com 

infraestruturas adequadas para as aulas, não tendo encontrado nenhuma dificuldade que 

os impedisse em suas atividades docentes, junto aos professores de sala de aula ou 

mesmo sozinho. A única dificuldade encontrada em algumas era o fato das máquinas 

serem antigas, porém não inviabilizava as atividades realizadas no laboratório. 

 Somente após toda essa reflexão fundamentada, procedemos a realização da 

análise das falas sobre as práticas pedagógicas dos professores de informática de 
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escolas particulares localizadas na cidade do Rio de Janeiro, focando seus conteúdos e 

sua forma de trabalho. 

 Nas entrevistas, pudemos perceber que os sujeitos envolvidos na pesquisa não 

se referem a conteúdos no sentido de objetivos de aprendizagem; o ensino da 

informática se restringe a saber usar alguns aplicativos, onde a maioria dos professores 

não possui um planejamento próprio.  

 A respeito da forma de trabalho dos professores envolvidos, identificamos que a 

maioria das escolas trabalham coletivamente com os professores de sala de aula, 

acreditando ser esta a melhor forma de trabalho, desenvolvendo conteúdos das outras 

disciplinas para agregar em suas aulas de informática, agradando assim, os professores 

das disciplinas comuns existentes nas escolas brasileiras, bem como a direção das 

instituições envolvidas no nosso processo de pesquisa.  

Podemos dizer ainda que a prática dos professores visaria tornar o indivíduo um 

cidadão-trabalhador, segundo o Art. 205, da Constituição Federal (CF), que diz o 

seguinte: 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). 

 

 Ao cabo de nossas reflexões, surgem perguntas, que poderão nortear não só a 

continuidade dessa pesquisa, como também de outras que venham a surgir. Importa 

pesquisar como o pensamento computacional pode ser estimulado nas práticas 

pedagógicas de informática no ensino fundamental. Dada sua importância, é necessário 

que se investiguem estratégias que cativem não só alunos, mas que também estimulem 

professores e sistemas de ensino a fomentá-lo nas salas de aula. 

 Outro ponto de fundamental importância é realizar mais pesquisas com 

professores da “disciplina” informática no ensino fundamental. É importante aprofundar 

reflexões sobre a identidade desses professores. Eles se veem como professores de um 

campo prestigiado do saber, ou se veem como meros auxiliares de outros professores? 

 Outro questionamento é a visão de alunos e de outros professores sobre a 

“disciplina” informática. Essa noção é importante para avaliarmos a real ideia que se faz 

da informática no espaço escolar. Como defendemos que as ideias na escola devem ser 
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negociadas, e os processos devem ser colaborativos, devemos ouvir as múltiplas vozes 

que compõem o espaço escolar. 

 Uma possibilidade de desdobramento desta pesquisa é realizá-la junto às escolas 

públicas. Dever-se-á fazer não só a entrevista com professores de informática (como as 

aqui realizadas) mas também entrevistas com professores de outras disciplinas e com 

os alunos. 

Para finalizar, faço a seguinte pergunta: Cabe de fato ao professor de informática 

ensinar recursos de informática?  

Em tarefas que tenham a intenção de ensinar o pensamento computacional, 

diferentes aspectos precisam ser pensados, como os interesses dos discentes, que 

consideramos ser um desafio que professores e pesquisadores devem ter em mente: de 

que maneira ensinar teorias essenciais da Computação considerando o público-alvo e 

seus contextos fornecendo mecanismos para uma aprendizagem expressiva? O 

pensamento computacional seria uma das capacidades a serem desenvolvidas pelos 

discentes do século XXI. Porém, seu ensino ainda não faz parte do currículo das escolas 

brasileiras, surgindo assim muitos desafios a serem encarados por pesquisadores e 

comunidade escolar. 

Se o pensamento computacional estaria sendo trabalhado em disciplinas como a 

matemática, por exemplo, por meio do ensino de algoritmos, caberia às escolas ampliar 

esse pensamento também para momentos como os da “disciplina informática” para estar 

de acordo com as escolas do século XXI? 
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APÊNDICE A - Roteiro para entrevistas 

 
1. Sexo:  
 
2. Idade:  
 
3. Escolaridade/Formação com ano de conclusão: 
 
4. Tempo de magistério:  
 
5. Leciona / Trabalha em qual turno nesta escola?  
 
6. Em quais anos está atuando nesta escola no momento? 
 
7. Qual é a média de alunos por turma? 
 
8. Em quais ambientes da escola você atua como professor utilizando recursos digitais?  
 

9. O laboratório de informática possui infraestrutura adequada para as aulas? Por quê? 
 
10. Quais recursos você utiliza para ensinar em suas aulas?  
 
11. Qual o papel do laboratório de informática aqui na escola?  
 
12. De que maneira o laboratório de informática está integrado à escola?     
 
13. A escola tem um PPP de informática? Você participou da produção do PPP? 
 
14. O que orienta a definição dos conteúdos das aulas de informática? 
 
15. Quais conteúdos e/ou habilidades você desenvolve com os estudantes (por ano)? Por quê?  
 
16. Que programas costuma utilizar com os estudantes? 
 
17. O que você desenvolve com os estudantes é o que você acredita/gostaria de trabalhar com eles, como 
professor de informática? 
 
18. Você trabalha sozinho ou em parceria com outros professores do EF?  

 a)  Se em parceria 
 

1) Quais professores?  
 

2) Como se desenvolve essa parceria? 
 

3) Qual sua função nessa parceria?  (instrutor, monitor, professor tanto quanto outros?) 
 

4) O que cabe a você e o que cabe ao outro professor? 
 

5) Como é realizada a avaliação do aluno? Você possui seus próprios objetivos de 
aprendizagem em informática? 
 

6) Que conteúdos de informática são trabalhados com os alunos nesta parceria de modo 
geral? 
 

7) Qual o objetivo dessa integração? 
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19. Independente de trabalhar ou não em parceria com outros professores, com qual frequência você 
participa de encontros pedagógicos com eles para planejamento e avaliação?  
 
20. Na sua opinião, você possui os conhecimentos pedagógicos necessários para desenvolver sua 
prática? 
 
21. Você é licenciado?  

a. Em caso afirmativo: como você avalia a formação dada pelo curso de licenciatura? 
 

b. Em caso negativo: como você vem aprimorando essa dimensão pedagógica? 

22. Que dificuldades você encontra para exercer sua prática pedagógica?  
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APÊNDICE B - Tabelas de Categorização e Quantificação dos Temas contidos nas Respostas às 

Entrevistas 

 

Quadro D1 - Distribuição dos ambientes com recursos digitais utilizados pelos professores/ técnico de 
informática 

 

AMBIENTES EXPLICITADOS / PROFESSORES  Nº 

RELACIONADOS AO USO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 
 Só dentro do laboratório. (S2) 
 Laboratório de informática. Geralmente no laboratório, aqui tem sido, eles 

chamam de sala de multimídia porque tem o datashow e alguns recursos 
extras. (S4) 

 Só no laboratório. (S5) 

4 

RELACIONADOS AO USO DE OUTROS AMBIENTES ALÉM DO LABORATÓRIO 
 [...] hoje, não trabalhamos a informática educativa só no laboratório. Em sala 

de aula, existe o recurso digital, temos outros ambientes, tipo multimídia, 
onde os professores utilizam pra poder fazer atividades com informática [...] 
(S6) 

 Temos outros espaços também, né [estávamos no laboratório de 
informática]. Tem o quadro interativo, temos duas salas com o quadro 
interativo, aquele que você escreve, e nas salas de aula também tem data 
show, se precisar em algumas situações até se vai às salas também. Na 
sala do quadro interativo, a criança vai até o quadro, escreve, uma aula 
diferente. Em algumas situações a gente entende que aquele ambiente pode 
ser mais interessante. (S1)  

2 

Fonte: Elaboração própria 

Quadro D2 - Distribuição dos recursos digitais utilizados pelos professores/ técnico de informática 

 

RECURSOS UTILIZADOS PELOS PROFESSORES Nº 

RELACIONADOS A APLICATIVOS UTILIZADOS 
 Nós temos um programa aqui que chama Vision, não sei se você conhece. 

Eu seleciono todas as máquinas e daqui consigo ver todas elas, tudo que 
eu precisar mostrar mostro por aqui, eles veem nas máquinas, aí eu explico 
sempre por aqui, depois a gente prepara uma folha sempre dizendo o que 
se quer, então basicamente é assim. (S1) 

 [...] e aqui as nossas aulas são mais voltadas pra Office [...] (S2) 

 

 

 

2 

RELACIONADOS A OUTROS RECURSOS 
 Os recursos que eu tenho são o quadro branco, pilot, e a minha exposição 

oral mesmo. Não uso redes sociais aqui porque as redes sociais, um tempo 
atrás, na época em que a internet não era assim de fácil acesso, na época 
do Orkut, essas coisas, era meio que liberado, mas daí começou a dar 
alguns problemas, aí eu conversando com a coordenação, com a direção, 
a gente bloqueou e hoje ninguém nem tenta acessar porque todo mundo já 
tem no celular [...] (S2) 

 Internet, datashow, não costumo usar redes sociais (S4) 
 Eu uso esse quadro porque eu passo alguns trabalhos, de eventos, dia das 

mães, dia do índio, a gente faz o trabalho, salvo no pendrive e levo pra 
imprimir e trago impresso.  (S5) 

 Lousa, pincel, lousa digital a gente já teve, mas os professores não aderiram 
muito, então a gente não continuou nessa proposta. Redes sociais hoje, 
robótica, sala de design thinking, que é uma sala onde a gente coloca dentro 
da sala a possibilidade de internet, multimídia dentro da sala e as mesas e 
o quadro, as mesas você pode escrever nas mesas, então o que acontece, 
a gente tem mesas redondas, com quadros na sala inteira [...] usam o celular 
ligado ao wi fi da sala [...] (S6) 

 

 

 

 

 

4 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro D3 -  Distribuição das relevâncias do laboratório de informática explicitada pelos professores / 

técnico 
 

RELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DO LABORATÓRIO Nº 

RELACIONADA A INTEGRAÇÃO NA VIDA DOS ALUNOS / PAULO FREIRE 

 Bom, na realidade, a informática tá completamente integrada na vida 
deles, né? E na realidade é você ter aquele conteúdo elaborado de 
outra forma, né? Que ele saiba que ele constrói aquilo que tá fazendo, 
então a maioria dos trabalhos que se tem aqui pra fazer é que eles 
possam ter a possibilidade de tá trabalhando aquele conteúdo como 
autor daquilo, sempre trazendo uma outra possibilidade daquilo que é 
diferente do trabalho na sala de aula. É um instrumento que tá na mão 
deles, então se a gente não tiver junto com eles e acompanhando... a 
gente trabalha muito em cima de Paulo Freire. (S1) 

 [...] Vou falar o que eu prego, o que eu penso, fazer com que o aluno, 
né, entenda a informática de forma integrada com as disciplinas e com 
a vida dele de uma forma geral. E que ali ele tenha a possibilidade de 
atuar como sujeito, né, do processo. Por que que eu digo isso? Porque 
quando você leva uma proposta de tecnologia pra sala de aula, quem 
tá como sujeito do processo é o professor. Ele mexe na projeção, ele 
coloca a aula dele lá, ele mostra uma animação, ele faz isso e aquilo 
outro. O aluno fica como um mero expectador, só olhando, só ouvinte. 
Ele até interage com o professor, mas não interage com a tecnologia. 
[...], é ele utilizando a informática sendo sujeito do processo. É ele 
desenvolvendo o conhecimento tecnológico dele, isso ainda é, porque 
as pessoas questionam o laboratório de informática e você criar esses 
espaços com tecnologia, mas esses espaços com tecnologia têm que 
priorizar o aluno como sujeito, se ele não priorizar o aluno como 
sujeito, ele vira uma parafernália pro professor utilizar, que aí na minha 
opinião perde todo o porque, né, de ter a tecnologia dentro do processo 
educacional. (S6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

RELACIONADO AO USO DE APLICATIVOS 

 [...] É importante pro aluno o acesso na questão dos offices, dos 
programas, porque vai ajudá-lo. Por exemplo, um professor pede uma 
apresentação no Power point. Aqui eu vou dar esse ensinamento, vou 
dar estrutura e tal pra ele, ou gravar um vídeo que ele vai precisar 
editar. Aqui é o lugar onde a gente faz, aprende isso também. Editar 
um texto no Word com qualidade, não apenas digitar e centralizar 
dando um monte de espaço como muitos alunos fazem. Temos como 
conferir, se colocou a fórmula ou não, se calculou ali de alguma 
resposta, então assim, essas coisas todas eu busco ensinar, e assim, 
aí na medida do processo do aluno, ele vai vendo de que maneira ele 
utiliza aquelas ferramentas ou não, eu dou as ferramentas pra ele [...] 
(S2) 

 

 

 

 

 

1 

RELACIONADO A RECURSOS / AMBIENTES DIFERENTES 

 É um recurso diferente, a gente sai da sala de aula, do livro, do 
caderno e é uma aula bem mais interativa, eles se interessam mais. 
Às vezes aquele aluno que não gosta de matemática faz uma atividade 
de matemática na lousa digital, por exemplo, o interesse dele é muito 
maior, o aprendizado também. A gente percebe que influencia muito, 
que estimula muito. (S4) 

 [...] Eu acho importante pra inserir o aluno num ambiente diferenciado, 
sai um pouco da sala de aula, e trazê-los pra um ambiente que é hoje 
o século 21, né? [...] (S5) 

 

 

 

2 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro D4 - Distribuição dos discursos a respeito da integração do laboratório de informática às escolas 
 

INTEGRAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA ÀS ESCOLAS Nº 

RELACIONADO A SER UMA DISCIPLINA 
 É uma disciplina regular [...] É semanalmente direitinho, naquele 

mesmo horário que tá no horário da escola. (S2) 
 Nas aulas do primeiro ao quinto ano eles têm um horário fixo pra 

informática educativa, eu diria que só do primeiro ao quinto é uma 
disciplina [...] Do primeiro ao quinto geralmente são projetos integrados 
com o planejamento ou com o conteúdo. Exemplo: agora virá uma 
turma do quarto ano, eles tão trabalhando tabuada, a professora vem 
com a turma; embora eu medie, inicie a aula, mostre como funciona a 
ferramenta, o conteúdo quem me passou foi a professora. É uma aula 
integrada(S4). 

 É uma disciplina, aqui é. (S5) 

 
 
3 

RELACIONADO A NÃO SER UMA DISCIPLINA  
 Na realidade a gente desde que foi implementado o trabalho de 

informática educativa aqui na escola em nenhum momento foi tratado 
como disciplina. (S1) 

 [...] do sexto ao nono eles não tem a disciplina, aula de informática. O 
professor no caso de determinada disciplina, de ciências por exemplo, 
leva os alunos pro laboratório de informática e aí a gente atua mais 
como uma mediadora, né? (S4) 

 Não é mais. Sendo bem sincero, o motivo que eu acho que é o mais 
relevante, e o segundo motivo que virou a desculpa. O primeiro motivo 
é que você tirando a informática, você dá mais tempo pras outras 
disciplinas que são consideradas mais relevantes, esse é o motivo 
principal na minha opinião, então você tira e põe um tempo de 
matemática, tira e põe um tempo de produção textual, tá? O outro 
motivo, que é a direção que define, não sou consultado, isso já vem 
pré-definido, com a justifica que se necessita mais, e aí que a 
informática não ia deixar de existir, né, a informática não deixa de 
existir, mas ela passa a atender ao professor na sua demanda [...] (S6) 

 
 
 
 
 
4 

OBS: Na escola 4, é considerada disciplina apenas no Fundamental I. No II 
não é. 

 

Fonte: Elaboração própria 
 

Quadro D5 - Distribuição da existência de PPP de informática 
 

EXISTÊNCIA DE PPP  Nº  

RELACIONADA A ESTAR DENTRO DO PPP DA ESCOLA COMO 
TECNOLOGIA 

 Dentro do PPP da escola tem a parte de tecnologia, mas informática 
não. (S2) 

 
1 

RELACIONADA A ESTAR DENTRO DO PPP DA ESCOLA COMO 
INFORMÁTICA 

 Olha, existe, que não é muito cumprido, eu li há pouco tempo, não fui 
eu que fiz, é uma coisa que já existe com o PPP da escola toda e tem 
lá, dentro do PPP da escola toda tem uma parte do laboratório de 
informática. (S2) 

 Olha, não. Lá no início do regimento falava, e aí aqui a gente coloca 
tudo no regimento escolar, e aí se falava do trabalho da informática. 
Hoje em dia se fala da informática como uma atividade integrada. (S6) 

 
 
 
2 

RELACIONADA A NÃO TER CONHECIMENTO SOBRE A EXISTÊNCIA DO 
PPP DE INFORMÁTICA 

 Não conheço. (S4) 
 Que eu saiba não. (S5) 

 
 
3 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro D6 - Distribuição do que orienta os conteúdos de informática das escolas 
 

FORMA DE ELABORAÇÃO DOS CONTEÚDOS Nº 

RELACIONADA A ELABORAÇÃO PELO PRÓPRIO DOCENTE DE 
INFORMÁTICA 

 Eu que defino, eu montei um cronograma que de acordo com a 
necessidade dos alunos eu vou executando no cronograma. (S2) 

 
 
2 

RELACIONADA A ELABORAÇÃO PELA DIREÇÃO 
 Quem passa a orientação é a vice direção, a Regina.[...] (S4) 
 A direção [...]. (S6) 

 
2 

RELACIONADA A ELABORAÇÃO PELO PROFESSOR DA SALA DE AULA 
 Quando a gente entrou aqui, a gente entrou com essa proposta de 

trabalho integrado; quer dizer, a nossa forma de olhar a informática e 
como ela tem que ser adotada foi assim. Nossa proposição já foi aceita 
assim. Nós que implementamos a informática educativa aqui no 
colégio, tá? (S1)  

 [...]Ela [direção] passa essa orientação, mais do estilo como deve ser 
trabalhado, projetos, atividades interdisciplinares, quem passa os 
conteúdos são as professoras da sala de aula. (S4) 

 O conteúdo é o planejamento que elas fazem, e aí nós inserimos a 
informática dentro disso. Se eles vão falar essa semana de 
alimentação, eu trago um vídeo sobre os alimentos, um jogo que fale 
sobre alimentos, eu insiro o conteúdo. Me passam os conteúdos do 
ano todo no início do ano. (S5) 

 
 
 
3 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro D7 -  Distribuição dos conteúdos didáticos explicitados pelos professores de informática 
 

CONTEÚDOS EXPLICITADOS / PROFESSORES / TÉCNICO Nº 

RELACIONADOS AO CONTEÚDO INTEGRADO ÀS OUTRAS DISCIPLINAS 
 O conteúdo tem uma aula que é assim: vai se trabalhar cadeia alimentar, 

e aí ele tem que fazer algum trabalho, lógico que tem todos os tipos de 
trabalho, tem história em quadrinhos, fotonovela, tem vídeos, tem tudo, 
né? [...] o que a gente procura é que eles sejam os autores, que se 
apropriem daquele conteúdo, que eles vão tá elaborando alguma coisa 
em cima daquele conteúdo, né? Não tem nada pronto pra que eles 
respondam, digamos assim. A interdisciplinaridade é uma coisa que o 
colégio busca e procura desde sempre. (S1) 

 O aluno vem pra cá pra ter uma aula do seu currículo, que o professor 
elaborou pra sala de informática. (S3) 

 Depende da necessidade do professor. Geralmente ele sugere, por 
exemplo, tem um professor que trabalha com programa de geometria, 
então no início do ano ele já passa pra gente, aí o programa é instalado 
nos computadores e sempre que ele precisa, ele geralmente avisa com 
um pouquinho de antecedência até pra gente poder colocar os horários 
na agenda, e a gente já sabe o programa que ele pretende utilizar, ou 
então, assim, ele pensa numa atividade e pede sugestão pra nós que 
somos de informática de algum programa que dê pra trabalhar. (S4) 

 Os professores acompanham os alunos. Eles vêm junto pra cá. Eu já 
tenho a programação da semana, sobre o que eles vão falar, sobre 
alimentos ou qualquer outro assunto, eu mesma já trago e eles intervém. 
Isso eu não quero, isso eu gostei, às vezes eles incrementam. Sonia, 
põe aquele vídeo que eu trouxe lá de casa, então eles complementam o 
que eu já trouxe. (S5) 

 [...]As atividades de informática que eles queiram desenvolver, eu quero 
desenvolver uma atividade integrada com a informática, a gente planeja 
junto, e aí eles descem pro laboratório e com o auxílio da monitoria de 
informática, nós temos um monitor de informática no ambiente, que aí 

5 
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ele acompanha o professor naquela atividade que foi planejada 
previamente, entendeu? [...] (S6) 

RELACIONADOS AO CONTEÚDO DE INFORMÁTICA 
 Do primeiro ao quinto ano eu dou mais as coisas introdutórias, assim, 

por exemplo, primeiro ano que eles mal sabem mexer, é mais usual, 
então é o paint, são os símbolos pra abrir e fechar, usar os termos 
teclado, monitor, CPU, gabinete e CPU é a mesma coisa, então, assim, 
coisas bem introdutórias. No segundo ano, eu já vou indo pra parte de 
digitação pra eles conhecerem já que eles já começam a ter a questão 
da leitura, é a questão da digitação também, como faz pra colocar um 
acento, as funções das teclas do Word, eu não ensino nada específico 
do Word, é mesmo só pra digitação. Como digitar no computador, então 
como eu faço pra colocar acento, como eu faço pra dar o espaço, como 
pular de linha, como dar um parágrafo, dois espaços é errado, o ponto é 
junto da palavra anterior, então essas regrinhas básicas, que no terceiro 
ano é reforçado, aí já com produção de texto, coisas mais lúdicas e tal. 
Quarto e quinto, que eles já tão mais avançados, eu começo a dar um 
pouco de Power point, só pra gente conhecer um pouco e inseri-lo na 
questão da pesquisa. De todos os programas, pra mim é o mais fácil, é 
o mais didático. Se abre a tela, tem clique aqui pra adicionar um título, 
mais didático do que isso não tem. Clique aqui para adicionar um 
subtítulo, novo slide. Se tenho um conhecimento que o nome daquilo é 
slide, se ali ta novo slide, vai abrir um novo daquele, então, assim, é 
muito didático. Aí eu uso com eles pra fazer essa junção de internet, 
buscar informações na internet e trazer pra um lugar que seja o Word ou 
Power point. Então, assim, é muito lúdico, muito introdutório, daí do sexto 
ano em diante que vai sendo mais aprofundado. No sexto ano, eu 
trabalho com eles introdução a informática, aí falo um pouco sobre o 
computador, as questões internas, o que é memória, o que é hardware, 
o que é software, bens físicos de armazenamento, é assim, bem 
introdutório pra eles. (S2) 

1 

Fonte: Elaboração própria 
 

Quadro D8 - Distribuição dos programas utilizados pelos professores de informática 
 

PROGRAMAS EXPLICITADOS Nº 

RELACIONADO AO USO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

 A gente trabalha com o pacote Office, que o colégio adquire sempre 
anualmente, e é o que a gente tem [...] (S1) 

 O sexto ano é introdução com o Word, sétimo ano é Power point com Excel, 
e eu tinha intenção de dar photoshop pra eles, mas nem todos os 
computadores tão com photoshop, e o oitavo ano moviemaker com Excel. 
(S2) 

 Word, Power point, Tux Paint e outros que forem necessários. (S6) 

 

 

 

 

3 

RELACIONADO A PROGRAMAS DIVERSOS DE ACORDO COM A 

NECESSIDADE DO PROFESSOR DE SALA DE AULA 

 [...] e os outros gratuitos a gente vai vendo conforme a necessidade, tipo o 
geogebra, winplot, moviemaker, e a gente procura sempre um programa 
gratuito. (S1) 

 Depende do professor. (S4)  
 Não existe um programa específico, a gente diversifica muito [...] (S5) 

 

 

 

 

 

4 

OBS: sujeito 6 utiliza programas específicos e outros de acordo com os 

professores de sala de aula também. 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro D9 - Distribuição dos discursos a respeito de gostarem do que ensinam 

GOSTAM / NÃO GOSTAM Nº 

RELACIONADOS AOS MOTIVOS  

 Sim. (S1) 
 Sim, é o que eu gostaria, tanto que sou eu que elaboro, é o que eu gostaria, 

eu tento juntar uma coisa mais lúdica com a informática pra ver se eles 
conseguem ter essa fixação, esse apaixonamento pelo informática pra fazer 
as tarefas [...] (S2) 

 Acho que tá dentro do que eu gostaria mesmo, até porque minha função é 
na área de educação, não é na parte técnica de informática [...] (S4) 

 Acho que o trabalho já é bem desenvolvido. Se eu for fazer outro tipo de 
trabalho, os alunos hoje são meio ecléticos, então eles não gostam muitas 
vezes do nosso direcionamento. (S5) 

 Hoje é. (S6) 

 

 

 

 

5 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro D10 - Distribuição do trabalho em parceria  
 

TRABALHO EM PARCEIRA Nº 

RELACIONADOS A TRABAHAR EM PARCERIA COM OUTROS PROFESSORES 

 Na realidade a nossa função é mais uma facilitadora, é tá aqui junto 
tentando, mas como a gente tem essa aula junto, e muitas vezes a gente até 
propõe, vê como eles trazem o tema e a gente...Eles já trazem uma 
proposta. O que cabe a gente é viabilizar aquela proposta, procurar o 
programa, o material e ver como será a aula, montar a aula no laboratório. 
Isso é com a gente. O professor traz uma ideia (Ai, eu queria fazer uma 
fotonovela) e aí a gente vê qual o programa, o que precisa praquela aula 
acontecer, que materiais que precisam. (S1) 

 Na verdade existe uma sugestão [da direção] pra eles irem pro laboratório, 
aí acaba sendo acatado, o trabalho funciona melhor, então eles acabam 
vindo. Não sei exatamente como isso funciona com eles, mas quando eu 
entrei me passaram isso e já funcionava dessa forma, entendeu? A gente 
tem uma agenda no google e vai organizando os horários pra não ter choque 
da professora de português no horário que a professora de ciências tinha 
marcado, por exemplo, daí a gente organiza na agenda. (S4)  

 Em parceria com a escola, só o maternal e a educação infantil me passam 
o conteúdo. O primeiro ao quinto ano já tem um livro, assim, eles já têm um 
livro apropriado que às vezes a professora vem aqui nos dias que eu não 
estou e insere os conteúdos desse livro pra que eles possam manusear. 
Esse conteúdo pedagógico, mas eles vêm pra minha sala de informática e 
eu dou um outro tipo de assunto se elas me pedem alguma coisa, senão eu 
deixo o meu conteúdo, que eu vivenciei, que trouxe pra eles, dentro da grade 
curricular deles eu trago pra gente poder usar. (S5) 

 Num primeiro momento, nós tínhamos uma grade de informática com 
conteúdos de informática [...] A gente trabalhava o pacote office, edição de 
imagens, introdução ao windows, até o funcionamento da máquina. Hoje o 
trabalho é integrado com as atividades da sala de aula. (S6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

RELACIONADOS AO TRABALHO INDIVIDUAL 

 Normalmente sozinho (S2). Se algum professor me pede, eu vou a auxilio. 
Os alunos vêm pro laboratório com o professor.Assim, já houve casos de o 
professor elaborar um projeto para ser desenvolvido aqui [...] Ocorre no meu 

 

1 
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tempo de aula com eles, mas eu defino quando será possível, ajudando para 
inserir aquilo dentro da minha matéria. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro D11 - Distribuição da frequência em encontros pedagógicos 
 

ENCONTROS PEDAGÓGICOS Nº 

RELACIONADO A TER ENCONTROS PEDAGÓGICOS 

 Participo. Geralmente é uma vez no mês. Às vezes, chega a duas vezes por 
mês. Às vezes tem um outro tema pra ser debatido na reunião, é um 
encontro de uma forma geral. Tem uma reunião no final do ano que a gente 
chama de baú de ideias que os professores vão sugerindo algumas coisas, 
aí no ano seguinte isso já sai no projeto. (S4) 

 Só participo no início do ano. (S5) 
 Normalmente nós participamos da reunião, ou então nós fazemos uma 

reunião com as professoras [...] (S6) 

 

 

 

 

3 

RELACIONADOS A NÃO TER ENCONTROS PEDAGÓGICOS 

 Existem encontros com os professores organizados de uma forma geral, 
mas normalmente como a gente tá há muito tempo aqui no colégio, isso é 
feito informalmente na hora do recreio. (S1) 

 Não tem.(S2) 

 

 

2 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro D12 - Distribuição dos conhecimentos informáticos 
 

CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PRÁTICA Nº 

RELACIONADOS AO DOMÍNIO DOS CONHECIMENTOS  

 Não temos como dizer não, né? Na realidade, aqui a gente tá há muito 
tempo, então assim, já estamos completamente integradas a equipe 
pedagógica da escola.(S1) 

 Eu acho que, assim, eu consigo desenvolver tudo que eu quero sem ter essa 
formação [...] (S2) 

 Sim (S4) 
 Sim (S5) 
 Sim (S6) 

 

 

 

 

5 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro D13 - Realização da licenciatura em informática 
 

LICENCIATURA EM INFORMÁTICA Nº 

RELACIONADO A NÃO POSSUIR LICENCIATURA  

 Não, mas sempre faço cursos. (S1) 
 Em informática não. (S2) 
 Fazendo a graduação. (S3) 
 Em pedagogia só (S4) 
 Só em pedagogia.(S5) 
 Não em informática, mas tô sempre fazendo curso. 

 

 

6 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro D14 - Existência dos obstáculos para a prática pedagógica dos professores de informática 
 

EXISTÊNCIA DE DIFICULDADES / PROFESSORES Nº 

RELACIONADOS À EXISTÊNCIA DE DIFICULDADES 

 São os computadores. São lentos, assim, tem internet, é a cabo então alguns 
cabos não tão conectando direito, então tá frouxo, às vezes pega, às vezes não 
pega, as conexões são antigas. As máquinas são antigas. E assim, é difícil, 
não sei se o colégio não investe ou enquanto pode investir porque hoje todo 
mundo tem crise, mas quando pode investir, não atentou pra isso, pra 
tecnologia, então assim, eu acho que deveria ser um ambiente tecnológico 
muito maior sabe?  (S2) 

 O grande problema é que a informática tá evoluindo muito rápido, então a gente 
esbarra em a gente querer ter um recurso e ele ainda ser caro, e aí temos que 
esperar, então esbarra no recurso financeiro. (S6) 

2 

RELACIONADOS A NÃO EXISTÊNCIA DE DIFICULDADES 

 Existe a resistência de alguns professores que nunca vem, nesses 26 anos que 
estamos aqui não vem. Até ano passado tinha, os computadores tavam 
antigos, atrapalhava a dinâmica, mas não chegava a ser uma dificuldade. (S1) 

 Não tenho, até porque eles trocaram todas as máquinas, a infraestrutura nesse 
sentido é muito boa. Já estamos finalizando a obra, amanhã é a inauguração. 
(S4) 

 Aqui não, só a internet que oscila um pouco e eles reclamam disso, então a 
gente às vezes dá um toque na direção sobre isso, mas enfim, a questão não 
é deles, né? É questão da rede. (S5) 
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Fonte: Elaboração própria 


