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RESUMO
O artigo apresenta o resultado da pesquisa-ação, apresentado como requisito da disciplina prática de 
ensino do curso de formação pedagógica para docentes das áreas específicas do currículo dos cursos 
de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional,  referente às possíveis soluções para salas de 
informática. A investigação foi feita no contexto educacional, visando verificar as dificuldades entre 
os alunos no desenvolvimento de atividades no Laboratório de Informática. Por meio da observação, 
planejamento e intervenção – ação docente em sala de aula – e análise dos dados foi possível perceber 
que os alunos com acesso a computadores fora do ambiente escolar possuem conhecimento maior e 
certa impaciência de rever o conteúdo junto aos colegas sem esse conhecimento prévio. Levando ainda 
em  consideração,  que  os  conhecimentos  adquiridos  através  do  computador,  com  a  Internet,  por 
exemplo, são fundamentais para o desenvolvimento do indivíduo e crescimento intelectual. Propomos 
possíveis soluções para melhorar a dificuldade de ensinar em um laboratório com poucas máquinas e 
muitos alunos de níveis de conhecimento diferentes.
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INTRODUÇÃO

A  informática  está  cada  vez  mais  presente  nas  salas  de  aula,  tanto  nas  escolas 

particulares, que já praticam há algum tempo, como agora nas escolas públicas, onde está 

sendo iniciada a implantação,  mas com certa resistência ainda,  talvez pelo fato de que os 

professores não tenham conhecimento para utilizar esta tecnologia.

A tecnologia está influenciando a sociedade e trazendo novas formas de leitura e 

escrita,  portanto  também  modifica  nossa  forma  de  pensar  e  agir.  De  acordo  com  os 

Parâmetros  Curriculares Nacionais - PCN (1999, p. 184), “Informática é mais do que um 

conjunto de micros, é uma realidade que nos cerca em quase todos os ambientes que estamos, 

independentemente da região. (...) Saber operar basicamente um computador é condição de 

empregabilidade”.  A Informática aplicada no currículo escolar  também tem o objetivo da 

socialização do indivíduo com o computador e principalmente nos cursos técnicos prepará-lo 

com conhecimentos básicos para o mercado de trabalho e melhorar o seu desempenho escolar.

O computador tornou-se uma ferramenta de grande valia no ambiente escolar e, com 

isso,  cresce  cada  vez  mais  o  desenvolvimento  de  softwares educacionais  que  servem de 

suporte  às  várias  disciplinas.  Hoje  é  encarado como  um  instrumento  de  ensino  e  de 
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Ensino Médio Integrado à Educação Profissional pela Universidade do Vale de Itajaí.
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aprendizagem, como um livro ou um quadro negro com um pedaço de giz. O computador 

tornou-se  também  um  dos  principais  meios  de  pesquisa,  pois  a  facilidade  de  acesso  a 

informações jamais poderia ser conseguida sem a sua utilização.

Mas,  ao  contrário  disso,  nem  todos  os  alunos  tem  essa  disponibilidade, 

principalmente no que diz respeito ao computador em casa, a dificuldade é maior para aqueles 

que encontram com a máquina apenas em sala de aula.

O problema aumenta quando encontramos salas com um número grande de alunos e 

um  laboratório  com  uma  quantidade  inferior  de  computadores,  assim  torna-se  quase 

impossível fazer um trabalho individual com o aluno.

Segundo o livro das Orientações  para a  Educação Básica e Profissional  da Rede 

Pública Estadual - OEBPRPE (2005, p. 65):
Os fatores  determinantes  das  oportunidades  de  aprendizagem  são:  o  número  de 
alunos;  as  oportunidades  de  participação  e  de  aprendizagem;  a  quantidade  e  a 
duração das atividades; o apoio do mediador e sua habilidade em envolver, também, 
seus  colegas  docentes  na  integração  das  diferentes  áreas  disciplinares  ou  nos 
projetos.

A  aprendizagem  fica  prejudicada  pela  falta  do  uso  do  computador,  precisa-se 

verificar e discutir, para se chegar a um determinante comum, e encontrar uma solução para 

esse fator.

O  objetivo  geral  deste  artigo  se  destina  a  identificar  a  contribuição  do  uso  do 

computador  na  aprendizagem  dos  alunos.  E  ir  também,  investigar  as  dificuldades  de 

aprendizagem dos alunos através do uso da informática, propondo alternativas pedagógicas 

visando o sucesso de todos e verificar possíveis soluções para a melhoria do aprendizado do 

aluno no Laboratório de Informática.

A  pesquisa  foi  desenvolvida  em  ambiente  escolar  no  Centro  de  Educação 

Profissionalizante de Lages – CEDUP (Industrial), com turmas dos cursos técnicos industriais 

com habilitação em Mecânica e Eletrotécnica,  que são compostas  de alunos de diferentes 

idades, diferentes realidades e diferentes classes sociais.

2. INFORMÁTICA: VILÃO OU MOCINHO

A  informática  na  educação  tem  início  a  partir  da  inserção  das  ferramentas 

computacionais no processo de ensino e aprendizagem. Entretanto, o uso dessas ferramentas 

pode ser tanto para continuar transmitindo a informação para o aluno, reforçando o processo 
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de instrução, quanto para criar condições para o aluno construir o seu próprio conhecimento 

por meio da utilização de ambientes de aprendizagem.

Jonassen (apud LOPES, 2002, p.1), classifica a aprendizagem em:
- Aprender a partir da tecnologia (learning from), em que a tecnologia apresenta o 
conhecimento, e o papel do aluno é receber esse conhecimento, como se ele fosse 
apresentado pelo próprio professor;
- Aprender acerca da tecnologia (learning about),  em que a própria tecnologia é 
objeto de aprendizagem;
- Aprender através da tecnologia (learning by), em que o aluno aprende ensinando o 
computador (programando o computador através de linguagens como BASIC ou o 
LOGO);
- Aprender com a tecnologia (learning with), em que o aluno aprende usando as 
tecnologias como ferramentas que o apóiam no processo de reflexão e de construção 
do conhecimento (ferramentas cognitivas). Nesse caso a questão determinante não é 
a tecnologia em si mesma, mas a forma de encarar essa mesma tecnologia, usando-a, 
sobretudo, como estratégia cognitiva de aprendizagem.

Precisa  ser  lembrado  também  que  a  informática  não  é  necessariamente  um 

laboratório equipado com vários computadores, mas a apresentação de diversos equipamentos 

informatizados aos alunos. 

Segundo Silva (2007, p. 1), “a sociedade passa por uma nova revolução que não visa 

mais  a  substituição  do  trabalho  humano  por  máquinas,  mas  a  valorização  excessiva  da 

informação como elemento essencial para um indivíduo viver nessa sociedade”.

Cada vez mais os computadores estão inclusos em no cotidiano, hoje a acessibilidade 

é  maior  de  se  ter  um  computador  em  casa,  do  que  na  década  passada.  Nas  práticas 

pedagógicas, os professores ainda não estão preparados para agregarem a informática a outras 

disciplinas, como matemática, ciências, entre outras. Buckingham (2008, p. 08) diz que “os 

meios têm enorme potencial para o ensino, mas é difícil realizar esse potencial se eles são 

considerados apenas tecnologias, e não formas de cultura e comunicação”. O que falta para os 

professores é compreender que a Informática é um meio de cultura, informação, comunicação 

e aprendizado. Dessa forma também poderemos ensinar aos alunos que a Informática pode ser 

uma maneira criativa e prazerosa de aprender diversas disciplinas.

Silva (2007, p. 10) destaca ainda que, “a informática na educação está permitindo 

que  os  estudantes  tenham melhores  oportunidades  profissionais  e  maiores  conhecimentos 

tecnológicos, já que o mercado de trabalho tornou-se muito exigente nesse aspecto”. Esse é 

nosso objetivo em relação aos cursos técnicos, pois a profissionalização dos nossos alunos 

gera indivíduos capacitados a trabalharem em diversas situações.

Buckingham (2008, p.10), diz “que as escolas têm a responsabilidade de avaliar as 

realidades da vida das crianças fora da escola, o que obviamente inclui seu envolvimento com 
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a cultura popular e o emprego que fazem da tecnologia no lazer”. Mas se as escolas não se 

adaptarem com esta  realidade,  torna-se difícil  o  reconhecimento  da sociedade.  E somente 

incluir na matriz curricular a disciplina de Informática não basta, as outras disciplinas também 

tem  que  estar  interligadas,  para  que  o  aluno  tenha  melhoria  do  processo  de  ensino  e 

aprendizagem, e para que aprenda que o computador serve para muitas outras coisas além de 

navegar na internet, a Informática deve ser bem usada para que não vire rival do professor em 

sala de aula.

Chaves  (1988  apud  SILVA,  2007,  p.2)  ressaltam  que  “em  contato  com  o 

computador, a criança aprende muito cedo a distinguir o pensamento mecânico do que não o 

é.  Essa  habilidade  poderá  lhe  permitir,  em  face  de  certo  problema,  escolher  o  estilo  de 

pensamento mais adequado para resolvê-lo”.

Em sala  de  aula,  trabalhar  com determinada  disciplina  integrada  ao  computador, 

pode ser prazeroso, através de programas educativos, esses métodos de ensino despertam no 

aluno um maior interesse em aprender.

Além de estimular sua curiosidade e criatividade, também devemos ensinar o uso 

ético e legal da tecnologia dentro e fora da sala de aula, assim como aprendemos quando 

pequenos, que não devemos falar com estanhos ou pegar carona com qualquer um, também 

temos que ter  cuidado com quem os alunos estão se relacionando nos ambientes  virtuais, 

quem são seus novos amigos, em que comunidade esses estão inseridos, e deste modo até 

avaliar a forma de pensamento, de ação e reação dos mesmos.

Lotito (2006, p. 1), diz que “é necessário que o professor entenda a internet como 

instrumento cognitivo e  assuma o papel  de estimular  uma ampla  gama de aprendizagens, 

orientando os alunos a se tornarem aptos a pesquisar, publicar e interagir  na internet com 

segurança, crítica e autonomia, dentro ou fora da escola”. Devemos ensinar o uso correto das 

ferramentas, que a internet é uma fonte de pesquisa, mas que se devem ter certos cuidados ao 

usá-la,  pois nem tudo que navega na rede é confiável  e verídico,  devemos incentivar  aos 

alunos a usarem a internet  como fonte de pesquisa e não como um mercado de trabalhos 

prontos.

A abordagem deste estudo foi feita a partir do levantamento, da análise e reflexão das 

dificuldades apresentadas em sala de aula na disciplina de Informática, onde os alunos são 

provenientes de diversos meios, estes com e sem conhecimentos em Informática. Algumas 

sugestões foram aplicadas para verificar seu desenvolvimento, o uso de outros equipamentos 

além do computador, como por exemplo, um projetor multimídia.
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3.  O  PROBLEMA:  AS  SALAS  DE  INFORMÁTICA  E  O  POUCO  TEMPO  DE 

PRÁTICA

Moran (2004, p. 4) nos mostra a realidade em uma frase: “o professor, em qualquer 

curso presencial,  precisa hoje aprender a gerenciar vários espaços e a integrá-los de forma 

aberta, equilibrada e inovadora”. Isso não só no ambiente de Informática, mas em todos os 

outros ambientes de aprendizagem.

Von Staa (2008, p. 1) obteve a opinião de 38 pais dos alunos do projeto piloto de 

duas  escolas  particulares,  com computadores  pessoais  (ClassmatePC – um mini-notebook 

voltado para uso na educação):
Nossos dados revelaram que o principal motivo que faz os pais valorizarem o uso do 
computador na escola é a necessidade de acompanhar a evolução tecnológica do 
mundo também no ambiente escolar. Eles consideram que é importante seus filhos 
se envolverem com tecnologia já na escola, para que adquiram mais autonomia no 
acesso a informações, conheçam novos mundos e que já aprendam a dosar o tempo 
em frente ao computador,  utilizando-o de maneira equilibrada,  natural  e madura. 
Somente  três  pais  mencionaram  a  informática  como  um  trunfo  profissional  e, 
surpreendentemente,  nenhum deles  considerou  a  informatização  das  escolas  um 
recurso indispensável para melhorar o desempenho dos alunos.

Um grande motivo para os pais matricularem os alunos em determinada escola, é se 

ela  oferece  Informática  na  sua  matriz  curricular.  Pois  o  aluno  começa  desde  cedo  a  se 

familiarizar com o computador. Mas também encontramos um problema em relação a isso, a 

partir  do momento  que a  família  não possui  computador  em casa,  a  prática  do aluno,  se 

resume há no máximo 2 horas aula por semana na escola. Nas escolas públicas essa realidade 

é comum, os pais muitas vezes não têm condições de adquirir um computador, mas acham 

importante os filhos terem Informática na escola.

Seu processo de aprendizado fica muito limitado, pois muitas vezes a turma é grande, 

os computadores são poucos e o professor é um só, para atender a todos, e ensinar ao aluno e 

sanar todas suas dúvidas, muitas vezes ele aprende com o colega, e na maioria das vezes da 

maneira errada. Nesse caso há muita dificuldade em avaliar o desempenho escolar, em relação 

à escola onde foi realizado o estágio, por serem cursos técnicos semestrais, o tempo é curto 

para estar aplicando soluções nas turmas estudadas, sendo possível somente nas próximas 

turmas,  mas  aquelas  que  já  passaram,  infelizmente  continuaram  com um déficit  em  seu 

desempenho.

Dentre alunos dos cursos técnicos, muitos são adultos, o que ocasiona de certa forma 

“vergonha”, ao fazerem uma pergunta, onde a reação dos colegas nem sempre é adequada. 

Em geral o que incomoda aos alunos sem conhecimento da ferramenta é a forma com que os 
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outros que têm computador em casa reagem, pois acham a pergunta boba, aí entra o papel do 

professor mediador, que deve nivelar este conhecimento e interferir para situações como essas 

não aconteçam, dando total liberdade aos alunos de fazer qualquer tipo de questionamento.

A dificuldade também é grande em relação ao curto tempo de prática, pois como toda 

técnica, a informática se aprende praticando, aí o aluno fica limitado à prática nas aulas da 

escola, não tendo rendimento satisfatório.

Segundo Góis (2007 apud VON STAA, 2007, p. 2):
No Brasil, um estudo recente revelou que alunos de escolas públicas e privadas com 
ou  sem  computadores  não  apresentavam  grande  diferença  de  desempenho,  mas 
esses  mesmos  alunos  tinham  desempenho  melhor  se  tivessem  acesso  a 
computadores e à Internet em casa. Separar alunos de escolas públicas e privadas 
parece não permitir ver o impacto do computador sobre o desempenho dos alunos, 
mas  a  presença  do  computador  em casa  oferece  vantagens  perceptíveis  para  os 
alunos  (O  estudo  da  OECD  (Organização  para  Cooperação  e  Desenvolvimento 
Econômico) também concluiu com clareza que o uso de computadores em casa afeta 
positivamente o desempenho dos alunos).

Na escola onde a investigação foi realizada, os professores não sabem se as máquinas 

estão todas em perfeito estado de funcionamento, pois não existe uma pessoa responsável que 

atenda direto os Laboratórios, como um instrutor, por exemplo. Os laboratórios são usados 

por  diversos  professores,  e  consequentemente  por  diversos  alunos,  muitos  sem nenhuma 

prática e que podem ocasionar algum problema, como desligamento errado das máquinas, 

essas sendo máquinas antigas, estragam com maior facilidade.

A maior dificuldade nos Laboratórios é envolver a atenção de todos os alunos ao 

mesmo tempo,  pois alguns já vêm com uma bagagem de conhecimento de nível  elevado. 

Nesses casos, encaixamos esses alunos para trabalharem com seus colegas como monitores, 

assim o aluno sente-se útil realizando alguma função.

Se  houvesse  um  número  razoável  de  computadores,  os  alunos  que  trazem  essa 

bagagem de conhecimento poderiam estar realizando atividades diferentes das básicas, assim 

estariam desenvolvendo conhecimento e não achando a aula monótona ou achando que estão 

realizando o trabalho do professor.

Segundo Ferreira (2000, p.2), “o computador pode ser uma ferramenta muito útil ao 

professor na transmissão de informações aos seus alunos, pois com todos os seus recursos, 

enriquece esse processo”.

As atividades que foram realizadas no estágio, como aprender os vários recursos de 

um editor de texto, montar diversas planilhas com funções diferentes, é prazeroso aos alunos, 

à medida que a aula decorre pode-se verificar as dificuldades que os alunos encontram ao 

trabalhar com o computador e diferenciar os alunos que têm acesso fora da escola, pois esses 
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terão a oportunidade de refazer as atividades em casa, tornando assim a prática possível. E os 

alunos  que  não  tem  acesso,  consequentemente  nas  próximas  aulas  ainda  terão  dúvidas 

referente aos assuntos discutidos.

Gobara  (2006,  p.  7),  enfatiza  que  “o  professor  deve  desempenhar  o  papel  de 

articulador das atividades do aprendiz, alguém que pode colaborar para dinamizar as ações no 

ambiente de aprendizagem, alguém que trabalha em equipe, junto com o aluno, buscando os 

mesmos objetivos”. A partir dessa abordagem entende-se que o professor é o mediador entre 

máquina, aluno e informações.

4. ALGUMAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES: USO DE PROJETOR MULTIMÍDIA E/OU O 

USO DE APLICATIVOS DE ACESSO REMOTO

Nas OEBPRPE (2005, p. 65) consta que:
Algumas  ações  pedagógicas  são  facilitadas  pelos  aplicativos  oferecidos  pelos 
computadores, permitindo uma diversidade de atividades que professores e alunos 
podem realizar. Nesse aspecto, a experiência em mediação pedagógica do professor 
é fundamental. Portanto, é importante a aprendizagem conjunta – professor/aluno – 
de forma a agregar conhecimentos e habilidades no trato com a nova tecnologia.

A escola  possuindo um laboratório  equipado com diversos  computadores  de alto 

desempenho,  em quantidade  adequada e outros equipamentos  de auxílio,  e não tendo um 

profissional  capacitado  para  estar  mediando  a  informação  e  agregando  os  conhecimentos 

junto aos alunos,  acaba tendo prejuízo na formação e influenciando assim diretamente na 

aprendizagem.

Moran (2004, p. 5), em seu artigo enfatiza que:
Um projetor multimídia com acesso a Internet permite que os professores e alunos 
mostrem simulações virtuais, vídeos, jogos, materiais em CD, DVD, páginas WEB 
ao  vivo.  Serve  como  apoio  ao  professor,  mas  também  para  a  visualização  de 
trabalhos dos alunos, de pesquisas, de atividades realizadas no ambiente virtual de 
aprendizagem  (um  fórum  previamente  realizado,  por  exemplo).  Podem  ser 
mostrados jornais on-line, com notícias relacionadas com o assunto que está sendo 
tratado em classe. Os alunos podem contribuir com suas próprias pesquisas on-line. 
Há um campo de possibilidades didáticas até agora pouco desenvolvidas, mesmo 
nas salas que detêm esses equipamentos.

A  possibilidade  de  trabalhar  em  sala  de  aula  com  um  projetor  multimídia,  é 

interessante para os alunos e adequada para o professor, pois eles têm uma visão completa do 

que  se  está  ensinando  no  computador,  mas  existem alguns  “porém”,  na  escola  onde  foi 

realizado o estágio existe apenas um projeto multimídia, e a disponibilidade deste integral 

para as aulas de Informática não pode ser cogitada, pois outros professores também utilizam 
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em outras disciplinas. Por isso no estágio foi possível trabalhar apenas na Intervenção com o 

projetor, e nessas aulas os alunos aprovaram a tecnologia,  e observou que a aula teve um 

excelente rendimento.

Um ponto negativo no uso do projetor é o tempo que utilizamos para sua montagem, 

o ideal seria um projetor multimídia fixo para maior interatividade e agilidade na disciplina.

Outra tecnologia que poderia melhorar a comunicação entre professor x computador 

x aluno é um aplicativo chamado Virtual Network Computing - VNC, que é um programa de 

acesso remoto entre computadores.

Morimoto (2008, p. 2) destaca que “o programa exibe uma janela com o mesmo 

conteúdo da área de trabalho do micro que está sendo acessado, permitindo que você o utilize 

como se estivesse de frente para ele”.

No caso de interação professor x aluno, o professor estaria explicando através do 

computador  servidor,  e  o  aluno  ficaria  no  lugar  dele  observando  o  caminho  a  ser  feito, 

podendo assim acompanhar o conteúdo e ao mesmo tempo impossibilitando o aluno de estar 

“mexendo” em outros aplicativos não prestando atenção ao que está sendo explicado.

No estágio houve dificuldade  em relação  à locomoção entre  as máquinas,  pois  o 

layout de um dos laboratórios foi desenvolvido para o professor ministrar sua aula de frente 

para os alunos, e para atender as dúvidas individuais, o professor precisa transitar entre os 

alunos e computadores, onde o espaço é pequeno, pois a sala é pequena. Na realidade o layout 

deste laboratório é ideal,  mas se houvesse um projetor multimídia instalado e o acesso às 

máquinas  através  do  aplicativo  VNC.  Já  no  outro  laboratório,  este  sim pode-se  transitar 

tranquilamente entre as máquinas para tirar as dúvidas dos alunos, pois neste as máquinas 

estão junto da parede, onde o professor tem o meio da sala livre para andar, tornando fácil o 

atendimento individualizado.

Nas interações em sala de aula, trabalhar com Informática é um desafio a cada dia, 

sempre temos que estar com três aulas preparadas para aquele dia, pois nunca sabemos como 

estarão  os  equipamentos.  Isso  aconteceu  no  estágio,  foram  preparadas  determinadas 

atividades avaliativas com dois alunos por computador, e no horário da aula verificou-se que 

quatro máquinas não estavam funcionando, assim todo o processo de avaliação teve que ser 

reconsiderado.

Devemos  lutar  por  condições  melhores,  de poder  ensinar  aos nossos  alunos  com 

dignidade,  de  sermos  justos  nas  avaliações,  de  saber  identificar  a  real  situação  de  nossa 

sociedade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste artigo foi uma pesquisa-ação em relação a aprendizagem que os 

alunos apresentam pela falta do conhecimento e afinidade com o computador, e sugestionar 

algumas soluções para o melhor desempenho do aluno nas aulas de Informática.

Observamos  que  a  partir  do  momento  em  que  a  estrutura  da  escola,  tanto  em 

laboratórios,  quanto  em  equipamentos  é  adequada,  podemos  trabalhar  com  melhor 

desempenho e satisfação, podendo assim fazer com que os alunos saiam da escola com uma 

bagagem produtiva para sua vida.

Mas quando a realidade estrutural e econômica da escola não é satisfatória, os alunos 

que  tem  apenas  contato  com  o  computador  no  ambiente  escolar,  são  visivelmente 

prejudicados, não adquirindo o conhecimento muitas vezes indispensável, pela pouca prática 

que acontece apenas em sala de aula e no máximo 2 h/a por semana.

O modelo ideal de laboratório de Informática para trabalharmos com a turma seria 

um laboratório com um computador para cada aluno ou no máximo para cada dois alunos, 

com projetor multimídia, onde o professor pudesse interagir ao mesmo tempo com todos os 

alunos  podendo entender  e  visualizar  as  informações  que  estão  sendo mediadas.  Mas  na 

escola onde foi  realizado o estágio,  a situação econômica não permite  essa adequação do 

laboratório, a partir da experiência deste estágio pode-se desenvolver um projeto para que 

uma solução seja encontrada.

As maiores dificuldades apresentadas pelos alunos foram a demora em entender o 

assunto, pois a pouca prática e a falta de equipamentos refletia sempre nas aulas posteriores, 

em que o aluno já não lembrava mais quais os procedimentos ensinados, por muitas vezes até 

simples demais.

Moram (2004, p. 4) enfatiza que: 
Os educadores marcantes atraem não só pelas suas idéias, mas pelo contato pessoal. 
Transmitem  bondade  e  competência,  tanto  no  plano  pessoal,  familiar  como  no 
social,  dentro  e  fora  da  aula,  no  presencial  ou  no  virtual.  Há  sempre  algo 
surpreendente, diferente no que dizem, nas relações que estabelecem, na sua forma 
de olhar, na forma de comunicar-se, de agir. E eles, numa sociedade cada vez mais 
complexa e virtual, se tornarão referências necessárias. 

Os  alunos  relembram  os  professores  marcantes  pelas  suas  características,  pelo 

empenho deste dedicado a projetos que melhoram o seu desempenho na sua vida escolar.
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