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RESUMO 
 

Tendo em vista o crescimento da utilização doméstica do computador, as 

instituições de ensino foram pressionadas a pensar de forma diferente quanto ao 

uso da tecnologia, pois os alunos começaram falar uma linguagem diferente, um 

estilo de vida onde o computador se tornou um instrumento comum para eles. 

Como não existem ainda regras e conceitos bem definidos para o uso do 

computador na escola, a grande problemática é que muitas instituições ainda não 

sabem por onde começar. Como implantar e aplicar de forma eficiente um recurso 

tão poderoso para ensinar, sem causar traumas a comunidade escolar envolvida 

neste processo? Levando em consideração tal questionamento, este trabalho tem 

por objetivo destacar a importância da informática educativa e a sua capacidade 

de propiciar novas oportunidades aos alunos e professores na sociedade 

informática criada ao longo dos anos. Uma proposta de implantação também é 

descrita com o intuito de servir como um tutorial para instituições que já iniciaram 

o uso da informática ou estão com este propósito. Desvincular-se do que acontece 

no cotidiano dos alunos, é esquecer a responsabilidade e compromisso com a 

educação deles, então, aparelhar a escola com dispositivos tecnológicos que 

sirvam de ferramenta pedagógica, semelhante as tecnologias atuais encontradas 

por eles fora da escola, é responder ao anseio de pais que procuram um ensino 

diferenciado para seus filhos e criar um canal de comunicação capaz de atingir 

jovens, adolescentes e crianças que vivem neste milênio repleto de informações 

digitais. 
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1.  Introdução 

  A informática tem sido utilizada como recurso em vários tipos de 

negócios, desde pequenas até grandes empresas, mesmo assim na área 

educacional muitas barreiras deixam dificuldades para sua utilização como 

recurso pedagógico, por não existir ainda regras e conceitos bem definidos para o 

uso do computador na escola. [10] 

  O computador pode inovar o ambiente educacional auxiliando a 

construção coletiva de conhecimentos, pois é uma máquina com várias funções e 

trata das informações como um elemento integrado no processo ensino-

aprendizagem, por isso é imprescindível sua utilização. [10] 

  Levando em consideração estes fatores, no capítulo 2, traça-se um 

paralelo com o cotidiano dos alunos em relação à informática e como a escola 

deve estar preparada para ensinar os conteúdos disciplinares através de recursos 

computacionais alinhados às tecnologias fora da instituição.  

 Já no capítulo 3, o processo de implantação da informática educativa nas 

instituições de ensino é descrito de forma clara, mostrando quais os passos a 

serem dados, dando idéias para que o projeto não seja prejudicial a comunidade 

escolar. A forma de aplicação com relação aos softwares é apresentada visando o 

professor como um educador do futuro capaz de aproveitar ao máximo o potencial 

que a tecnologia atual oferece para canalizar todas ações e contribuições dos 

alunos no momento das aulas, seja em salas especiais, no laboratório e até mesmo 

em salas convencionais e não como único detentor do conhecimento. 
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 O capítulo 4 apresenta um estudo de caso utilizando a internet como 

recurso pedagógico, através de uma ferramenta colaborativa de texto para 

elaboração de um jornal. Mostra-se o processo de simulação de uma redação de 

jornal, a colaboração dos alunos e como a professora conduziu todo o projeto. 

 Por fim, conclui-se o trabalho mostrando sua relevância no momento atual, 

destacando a escola como um agente multiplicador na utilização da informática  

incentivando a formação de profissionais preparados para aprender e construir 

através dos recursos tecnológicos. 
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2. A importância da Informática Educacional 

O mundo já passou por vários descobrimentos que levaram a humanidade 

caminhar a passos largos na ciência, indústria e comunicação. Estes avanços 

permitiram que vários ramos do conhecimento acelerassem seus processos de 

descobertas e produção. Sabe-se que mudanças causam grande receio no ser 

humano, mas o que se percebe no curso natural da história são evoluções dia após 

dia, levando o mundo a uma contínua transformação. Todos aqueles que dão 

seqüência aos estudos, percebem a necessidade quanto às atualizações das 

informações na sua área, contudo isto não é suficiente para a profissão. Muitos 

buscam motivações para investir na carreira, enquanto outros já tem de forma 

intrínseca, a vontade de aperfeiçoar-se em seus negócios. 

Aqueles que não encontram motivação ficam em frente a uma 

encruzilhada, estagnar-se ou falar a linguagem do momento? Esta escolha poderia 

ser mais fácil se influenciada pela escola. O papel de influência das instituições de 

ensino é de máxima importância, a questão é como a escola se encontra munida 

para levar o aluno a pensar, viver e seguir a cultura atual. A escola é uma peça 

principal para os momentos de decisão do indivíduo, pois foi ali que ele concebeu 

a idéia de que as mudanças são necessárias para o aperfeiçoamento do 

conhecimento. 

A informática aplicada na educação contribui para que o aluno se adapte 

ao mercado e a sociedade. Deixar de lado a informática na escola é criar uma nova 
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geração de analfabetos discriminados pela sociedade do novo milênio, onde a 

internet se tornou um mundo paralelo virtual, que dentro de poucos anos se 

tornará um lugar de presença obrigatória, freqüentada somente por aqueles que 

possuem tal capacidade.  

 “A linguagem do computador, cheia de imagens, ícones e 
informações gráficas desperta na criança a capacidade e a exigência de 
respostas rápidas. Basta um clique para ver o resultado. Uma 
velocidade que leva a um grande volume de informações com as quais 
a criança não se assusta nem se intimida . Cabe à escola conduzir o 
aluno para um aproveitamento saudável de tantas informações”. [13] 

2.1. Escola dos novos tempos 

Os educadores devem assumir os riscos de novas estratégias revendo 

seus conceitos enquanto facilitadores da educação, pois nos dias de hoje fica claro 

que a informática educacional é: mais uma missão da escola dos novos tempos, 

uma educação que acompanha a vida diária dos alunos. [10] 

Os alunos precisam de estímulos como encontram, por exemplo, nos 

cinemas atuais com projeção em terceira dimensão (a figura 2.1 mostra uma cena 

do filme “Pequenos Espiões” [7], estreado em 2003). O ambiente virtual de uma 

escola deve ser dinâmico e favorecer muitas atividades, seja para os pais, alunos, 

professores e ou visitantes. Desvincular-se do que acontece no cotidiano dos 

alunos, é esquecer a responsabilidade e compromisso com a educação deles, 

então, aparelhar a escola com dispositivos tecnológicos que sirvam de ferramenta 

pedagógica, semelhante às tecnologias atuais encontradas por eles fora da escola, 

é responder ao anseio de pais que procuram um ensino diferenciado para seus 

filhos. 

Como foi dito, realizar tal tarefa é mais uma missão da escola dos novos 

tempos, que possui a capacidade de forma cidadãos prontos para exercerem suas 

funções de forma correta e eficaz, contribuindo para sociedade e o bem estar da 

humanidade. 
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Fig. 2.1 – Cena do filme em 3D Pequenos Espiões [7] 

2.2. Tecnologia Educacional Atualizada 

Por muito tempo, a utilização do microcomputador nas escolas tornou-se 

uma ferramenta de marketing ao invés de pedagógica, mas com a progressão do 

mercado e a baixa nos custos para aquisição de computadores, transformou o que 

estava em destaque, o computador, em uma tecnologia educacional comum. 

O microcomputador é uma tecnologia educacional, assim como a própria 

escola é, pois a escola foi desenvolvida com o intuito de sistematizar o ensino 

facilitando a aprendizagem. A super valorização do microcomputador como 

tecnologia educacional se dá pelo motivo de integração de várias técnicas 

educacionais. Através do micro é possível integrar a função do videocassete, 

rádio, data-show, câmera fotográfica, filmadora e outros equipamentos, tudo isto 

gera uma grande interatividade. [10] 

Os recursos tecnológicos não solucionam problemas educacionais por si 

mesmo como pensaram no início, até ouviu-se por várias vezes que os professores 

seriam substituídos por eles, a verdade é que sem os professores não há como 

sistematizar, organizar e, enfim, aplicar o que foi produzido. É importante 

considerar que a utilização de tecnologia na educação envolve muito mais que 

aprender a utilizar o microcomputador, ela deve ser um meio de incentivo e 

facilitação na educação do aluno. [10] 
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2.3.  Ações governamentais na informática educacional 

Na década de 80, o Brasil iniciou um crescimento tecnológico 

despontando entre os 10 maiores do planeta, a necessidade de mão de obra 

especializada tornou-se um fator alarmante, visto que pouco se fazia para o 

desenvolvimento da informática na educação. O governo entendeu que o 

investimento na área educacional seria o passo inicial para a formação de 

profissionais na área da informática. [10] 

2.3.1.  Projeto EDUCOM 

A partir de 1983 foi criado o projeto Educom – Educação com 

Computadores. A aquisição de equipamentos e softwares era totalmente do 

exterior, contudo o governo criou equipes com representantes da Secretária 

Especial de Informática (SEI), do Ministério de Educação e Cultura (MEC), 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da 

Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). [10] 

Esta equipe realizou o I Seminário de Informática na Educação em 

agosto de 1981, recomendando que a informática educacional fosse aliada a 

valores culturais, sócio-políticos e pedagógicos da realidade. Criou-se cinco 

centros-piloto para divulgação da informática na educação. Investiu-se muito em 

pesquisas educacionais, observando os resultados que a informática educacional 

traria para a aprendizagem do aluno.  Um trabalho de sensibilização dos 

professores foi realizado, criando módulos e cursos e até mesmo educação nos 

níveis de graduação e pós-graduação. [11] 

2.3.2. Projeto FORMAR 

O projeto Formar veio fundir-se com o EDUCOM através da elaboração 

de um programa de ação imediata em informática na educação, com o objetivo de 
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de investir nos recursos humanos, capacitando os professores na utilização da 

linguagem Logo, Prolog, Basic e Sistemas CAI diversos, que através dos centros  

de informática estimulou-se o desenvolvimento de softwares educacionais pelos 

próprios professores. [2] 

2.3.3. Projeto CIED 

Juntamente com a fusão do EDUCOM e Formar, criou-se o Cied 

(Centros de Informática Educativa) que atuava na implantação de centros de 

informática até 1997. Criou-se 20 CIEDs funcionando como multiplicadores da 

informática nas instituições escolares, possibilitando ações dos estados brasileiros 

independente do governo federal adequando os projetos as suas realidades. [10] 

2.3.4. Projeto PROINFE 

O PROINFE (Programa Nacional de Informática Educativa) deu início 

em 1989 aprovado em 1990, fundamentado no EDUCOM. Integrado neste mesmo 

ano ao PLANIN (Plano Nacional de Informática e Automação, do Ministério de 

Ciência e Tecnologia), seu modelo descentralizado, funcionando através dos 

centros de informática na educação, lançou mão da capacidade de interação do 

computador, visou a pesquisa na utilização da informática na educação. [10] 

Espalhados por todo país, os centros de informática, CIED (Centros de 

Informática na Educação de 1º e 2º graus), CIET (Centro de Informática na 

Educação Tecnológica) e os CIES (Centros de Informática na Educação Superior) 

deram capacitação contínua aos professores.  [11] 

2.3.5. Projeto PROINFO 

Com muita experiência após tantos projetos, o Brasil atualmente vem 

investindo no PROINFO (Programa Nacional de Informática na Educação). É 
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uma iniciativa do Ministério da Educação, o projeto foi criado em 09 de abril de 

1997, sendo desenvolvido em parceria com os governos estaduais e alguns 

municipais. [2] 

O objetivo do projeto é a capacitação de professores através de NTEs 

(Núcleos de Tecnologias Educacionais) em todos os estados do país. Com a 

formação de multiplicadores para introdução de novas tecnologias de informação 

e comunicação nas escolas públicas como ferramenta pedagógica.[2] 

2.3.6. Projeto Ensino On line 

Embora lançado juntamente com o PROINFO, o Projeto Ensino On line 

não é uma continuação dele, tinha a princípio a idéia de trabalhar com um pacote 

de 42 softwares em situação de aula ou pesquisa. Como o projeto foi idealizado 

pelo estado de São Paulo, foi firmada parceria com universidades paulistas que 

ofereciam cursos no Programa de Educação Continuada (PEC), também houve 

grande incentivo aos coordenadores para que acompanhassem as oficinas e os 

projetos de formação de professores. [10] 

2.4. A Produção do Mercado para a Informática Educacional 

Com o crescimento da Informática Educacional no país e no mundo, as 

empresas que produzem softwares encontraram um novo nicho de mercado na 

educação. As que entraram nesta linha de produção são bastante heterogêneas 

quanto ao ramo de atuação, sistemas de ensinos, como COC, Grupo Positivo, 

Promove, também várias Softhouses e até empresas de grande porte como a 

Microsoft. O seção educacional da Microsoft  incentiva o uso de seus aplicativos 

por professores, salientando sua importância para qualificação profissional. [3] 

Os produtos tem vários segmentos, no caso das empresas que já 

trabalham com educação, investiram no conteúdo digital do material didático, 
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com ilustrações, simulações, textos e jogos de aprendizagem lúdica, contando 

também com seus portais na internet para pesquisas pré-selecionadas, 

enciclopédias, fóruns, atlas, seção de entrevistas, serviços de consulta a 

especialistas em nutrição, psicologia e outras áreas da saúde. Alguns sites também 

possuem banco de provas e simulados, plantões com professores on line e 

ferramentas para montagem de avaliações virtuais. 

2.5. Conclusão 

Como foi mostrada, a informática aplicada à educação tem um papel 

importante para os alunos de hoje. Considera-se até o momento uma fase de 

aprendizagem, visto que em breve as escolas de qualquer área estarão inseridas 

neste contexto. 

Os projetos educacionais lançados pelo governo têm democratizado o uso 

da informática nas escolas. Além disso, o mercado tem suprido a informática 

educacional de várias formas. O próximo capítulo sugere um caminho para 

implantação de um projeto de informática educativa.  
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3. Implantação da Informática na Escola 

O processo de implantação deve ser orientado por um profissional bem 

qualificado, como apresentado a seguir. Escolas com intenção de preencher suas 

vagas investem em equipamentos com o intuito de fazer propaganda, sem se 

preocupar em alcançar os objetivos corretos da informática educativa, que é fixar 

os conteúdos disciplinares de forma eficaz e interativa, conforme descrito no 

capítulo anterior. [10] 

A comunidade escolar deve ser preparada para a implantação, para que 

não haja alardes quanto ao que se está investindo seja um desperdício, 

principalmente para escolas particulares onde muitas vezes os valores são 

repassados para os pais. 

A forma de aplicação e os tipos de softwares a serem utilizados devem 

ser decididos juntamente com o corpo docente, para que estejam informados de 

todo o processo. Com isso, a escola cria uma equipe capaz de tomar novos rumos 

para a informática à medida do seu crescimento na instituição, realizando um 

trabalho com eficiência. 

3.1. Consultoria 

Antes de começar o processo de implantação ou reformulação da 

informática educativa é necessário que a escola procure os serviços de um 
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consultor da área, um profissional especializado em informática na educação ou 

que entenda os aspectos que envolvem uma instituição de ensino. 

O papel do consultor é desenvolver um projeto e acompanhar cada etapa, 

levando em consideração a realidade financeira da escola. Através de um projeto 

bem elaborado, será possível visualizar como e quanto a instituição deverá 

investir. Escolas que simplesmente colocam computadores em uma sala e não 

definem um plano de ação, não conseguem mostrar o potencial que ali existe para 

os professores, pais e alunos. Projetos que começam assim tendem a ruir, dando a 

impressão que a informática na escola não funciona. [9] 

O consultor será capaz de apontar um profissional com qualidades 

suficientes para desenvolver um trabalho correto dentro do laboratório de 

informática. É possível também que o contratado para gerir o laboratório esteja 

apto a desenvolver um trabalho semelhante a do consultor, dependendo da 

experiência profissional.  

3.2. Perfil do Laboratorista 

O nome dado a função desempenhada pelo responsável do laboratório de 

informática da escola é bem diversificado, ele tem sido chamado de monitor, 

laboratorista, professor de informática e até estagiário conforme o tipo de contrato 

realizado.  

O perfil ideal é daquele capaz de se relacionar bem com o corpo docente 

e discente, por ser um ponto de concentração de alunos e professores. É 

importante que ele tenha também conhecimentos técnicos suficientes para 

solucionar tanto problemas relacionados a parte técnica quanto pedagógica, visto 

que os computadores são passivos de mal funcionamento a qualquer instante. 

Ministrar bem aulas e saber analisar softwares educativos são de máxima 

necessidade. [9] 
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É possível capacitar o profissional dentro da própria instituição, mas com 

a orientação da consultoria, são raros aqueles que já vem com este perfil através 

de um curso, geralmente os que se preparam e se especializam em informática na 

educação, almejam cargos com maiores responsabilidades e melhores salários.  

Os cursos superiores de tecnologia da informação são os melhores 

lugares para encontrar possíveis pretendentes ao cargo, com apenas um e-mail é 

possível receber vários currículos para serem analisados. 

3.3. Diagnóstico de Tecnologia Educacional 

Realizar um diagnóstico tecnológico na escola é trazer a tona quais são as 

necessidades básicas para aplicação da informática educativa. Através dos dados 

levantados, a escola saberá quais os passos corretos tanto na área financeira 

quanto pedagógica. [10] 

3.3.1. Diagnóstico de Tecnologia Educacional da Escola 

Este levantamento de informações visa conhecer as tecnologias 

existentes na instituição e determinar os recursos financeiros que serão indicados à 

implantação do projeto, manutenção e suprimentos, divididos em compra de 

computadores, periféricos, softwares, capacitação de professores, serviços extras 

como internet, hospedagem de páginas, material para impressão, e pessoal 

encarregado.  

Será possível determinar quantos computadores a escola necessita 

relacionando ao número de alunos, coordenação, sala dos professores, biblioteca, 

dentre outros. Quando os recursos não são suficientes, o processo de diagnóstico 

poderá ajudar mostrando como a implantação poderá ser realizada por etapas, 

conquistando os alvos passo a passo. [10] 

Tal diagnóstico pode trazer segurança, pois como foi dito, será possível 
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dizer até onde a escola pode chegar e não começar um projeto sem a capacidade 

de ser realizado conforme proposto. 

3.3.2. Diagnóstico de Tecnologia Educacional do Professor 

O diagnóstico tecnológico aplicado ao professor tem por objetivo obter 

informações quanto aos conhecimentos técnicos e afinidade com o computador, se 

já realizou cursos ou participou de algum tipo de preparação para utilização do 

micro como ferramenta pedagógica. [10] 

Os professores com maior conhecimento poderão ser multiplicadores na 

escola, influenciando os menos capacitados e contribuindo com o processo de 

implantação. Quanto ao professor e sua sensibilização e capacitação, este trabalho 

propõe tópicos mais específicos logo à frente. [10] 

3.3.3. Diagnóstico de Tecnologia Educacional do Aluno 

Alvo de maiores atenções, o aluno deve ter bem diagnosticada sua 

capacidade através de um questionário sobre seus conhecimentos computacionais. 

A utilização da informática em uma série com alunos de conhecimentos de 

informática diversificados podem trazer problemas para os professores dentro do 

laboratório e também para o próprio aluno, sendo assim o diagnóstico de 

tecnologia educacional do aluno tem por objetivo o nivelamento do conhecimento 

dos alunos para um melhor desempenho do processo ensino-aprendizagem dentro 

da sala de informática. Com isso os professores podem aplicar tarefas não se 

preocupando se existe alunos sem conhecimentos na área de informática. 

3.4. Sensibilização e Capacitação de Professores 

Levando em consideração a responsabilidade do professor como 

educador, a escola deve conscientizar, sensibilizar e treinar o corpo docente para 
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realizar o projeto educacional com sucesso. 

Não se deixa a culpa somente na instituição, pois o professor pode se 

mostrar resistente quanto ao uso da tecnologia na escola. Existem algumas 

possíveis explicações porque alguns professores se mostram antipatizados com a 

tecnologia educacional. [10] 

A comparação com ele mesmo, de ter conseguido obter seus 

conhecimentos sem instrumentos tecnológicos, o faz pensar que o aluno também é 

capaz de aprender da mesma forma, julgando inútil à aplicação da informática. 

Alguns também consideram que investiram o suficiente, obtendo sucesso até 

agora, sem necessidade de alterar o que acredita estar funcionando e outros ainda 

acreditam que a reflexão, a teorização está acima de qualquer prática. Existem 

também aqueles que após muitos anos de magistério já não conseguem assumir 

um papel de aluno [9]. 

O momento da sensibilização deve “ encantar” , mostrando as 

possibilidades que o professor passará a desfrutar. Muitas escolas realizam visitas 

a instituições que já utilizam informática e também contratam profissionais 

especializados para aulas demonstrativas, utilizando aparelhos sofisticados, tudo 

isso para ganhar o docente. Professores bem sensibilizados demonstram mais 

interesse em aprender, estes estão prontos para a capacitação. 

Então, após ter sensibilizado o professor, mostrando do que ele é capaz, é 

importante criar cursos que ensinem aliar o conteúdo das aulas aos softwares 

utilizados e que também estimulem a prática constante do uso da informática, para 

que isto proporcione maior segurança ao professor. Ter o laboratorista sempre a 

disposição para esclarecimento de dúvidas e suporte dentro do laboratório é 

essencial.  O professor deve ser ensinado a ensinar através do computador de 

forma espontânea, pois não existem regras de utilização e sim modelos, cada um 

deve descobrir sua forma de lecionar utilizando o computador. [10] 
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É neste momento que o professor se vê em um processo de interação com 

os alunos, trocando idéias, experiências e todos aprendendo junto, desvinculando-

se da esfera do professor “sabe tudo”, como mostra a figura 3.1, o modelo 

tradicional de aula, onde somente o professor transmite conhecimentos e na figura 

3.2, apresenta-se um processo moderno de ensino onde todos ensinam e 

aprendem, utilizando o direcionamento e organização do grupo pelo professor. 

 
Fig. 3.1 – Professor Tradicional [9] 

 

 
Fig. 3.2 – O Novo Professor  [9] 

3.5. Aplicação da Informática Educacional quanto aos Softwares 

Foi visto no capítulo 2, que a produção de softwares no mercado para as 

escolas tem sido bastante explorada e a escola tem várias opções para suprir as 

necessidades computacionais com softwares de vários gêneros e segmentos. 

Pesquisas realizadas em várias instituições de ensino do país constataram que os 

softwares mais utilizadas na aplicação são: educacionais, aplicativos, jogos de 
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aprendizagem lúdica, internet e desenvolvimento de softwares. [10] 

3.5.1. Educacionais 

Os softwares educacionais se caracterizam pela interação aluno-

computador. Com melhor facilidade para o uso, a maioria já vem com uma 

finalidade pré-estabelecida, servindo para o propósito de fixação de conteúdos, 

sendo que muitos inibem a criatividade do aluno, mas ajudam no processo de 

aprendizagem.  

Quando não havia recursos tão sofisticados de sons e imagens, o software 

educativo mais utilizado pelas escola foi o Logo, desenvolvido por Seymour 

Papert. Através do programa é possível realizar desenhos geométricos 

desenvolvendo assim, a criatividade da criança. 

3.5.2. Aplicativos 

Os aplicativos mais conhecidos são editores de texto, planilhas, slides de 

apresentação e banco de dados. O mais utilizado no mundo é o Office da 

Microsoft. Eles podem ser aplicados com fins tecnológicos ou educacionais. Na 

primeira opção, os aplicativos com fins tecnológicos são utilizados pelas escolas 

que desejam que os alunos recebam instruções semelhantes às escolas de 

informática especializadas. Um dos grandes problemas é quanto à legalização, 

pois os softwares são caros e precisam de licenças individuais para serem 

executados nos computadores.  

A Microsoft propõe vários incentivos para as escolas e o governo. Uma 

das saídas, para não cair na ilegalidade tem sido também a utilização de softwares 

de domínio público, eles são produzidos por pessoas ou empresas que não visam 

retorno financeiro sobre a aplicação e podem ser instalados no computador sem 

custo nenhum. [3] 
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Na segunda opção, a aplicação com finalidade educacional explora a 

criatividade dos alunos, pois podem ser utilizados de várias formas, de trabalhos 

escolares até apresentações de slides. [10] 

3.5.3. Jogos de Aprendizagem Lúdica 

Muitos alunos vêem o computador como um vídeo game avançado. Esta 

visão errônea, muitas vezes parte da própria casa, pois o pai permite que o filho 

utilize o computador para jogar várias horas sem mostrar outras finalidades. A 

escola tem problemas com isto e o aprendizado através da informática pode ficar 

prejudicado. A melhor opção quanto aos jogos de computadores tem sido os de 

aprendizagem lúdica, pois promovem o desenvolvimento intelectual do aluno.  

O xadrez é um exemplo deste tipo de jogo, eficaz para o progresso da 

aprendizagem, possibilita desenvolver estratégias para resolver problemas e 

aumenta a capacidade de concentração. A figura 3.3 mostra um tabuleiro de 

xadrez virtual. 

 
Fig. 3.3 – Tabuleiro de Xadrez Virtual [15] 

3.5.4. Internet como Recurso Didático 

A Internet tem se tornado uma boa opção para desenvolver o trabalho de 

informática na educação. Como foi dito anteriormente vários serviços de portais 

educacionais tem suprido a necessidade das escolas e também é possível contar 

com ferramentas públicas de pesquisa, webmail, conferência, hospedagem de 
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páginas, fóruns, lista de discussão e vários outros. 

Acredita-se que 70 milhões de pessoas em todo o mundo já utilizam os 

serviços disponibilizados na Internet [10]. Através da rede mundial de 

computadores o professor possui a opção de manter os alunos informados de 

forma atualizada, por exemplo, um livro de ciências com estatísticas da 

organização mundial de saúde, segundos após sua editoração ele correrá o risco de 

estar desatualizado, pois os dados são alterados constantemente. Já com a Internet, 

o professor pode acessar a página da organização e juntamente com os alunos 

conferir as últimas estatísticas. 

3.5.5. Mesas Pedagógicas 

O objetivo das mesas pedagógicas é promover uma integração do 

computador com objetos tridimensionais, ela tem por finalidade ser uma 

antecessora do microcomputador, pois disponibiliza o trabalho do concreto com o 

abstrato como mostra a figura 3.4. [8] 

 
Fig.  3.4 – Mesa Pedagógica [8] 

3.5.6. Desenvolvimento de Softwares 

Aplicar software de desenvolvimento na escola, requer um grande 

preparo por parte do professor, principalmente por exigir conhecimentos mais 

aprofundados, mas ele também pode ser ministrado pelo professor de informática, 
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sempre preocupando com a proposta pedagógica. Os mais utilizados hoje são o 

Logo, já mencionado anteriormente e o Delphi, mais indicado para o ensino 

médio. 

Uma das desvantagens em relação à utilização do Logo, é a velocidade 

de produção, pois a criança pode se sentir desmotivada devido à demora até a 

conclusão do trabalho, ao contrário dos softwares educativos que são interativos, 

respondendo de imediato a ação da criança. [10] 

3.6. Modalidade de Aplicação da Informática Educacional 

Existem dois modelos básicos de aplicação da informática educacional na 

escola: por disciplina ou projetos educacionais. Os professores podem ajudar a 

decidir os rumos a serem tomados quanto ao tipo de aplicação.  

As figuras 3.5 e 3.6 mostram como pode ser aplicado cada um dos 

modelos citados. Não existe problema algum em utilizar os dois modelos 

simultaneamente, pois eles colaboram com o processo ensino-aprendizagem 

gerando resultados satisfatórios. A grande maioria das escolas utiliza o modelo 

por disciplina, já que o modelo por projetos demanda mais trabalho, devido o 

tempo necessário para reuniões com outros professores e alunos. [10] 

 
Fig. 3.5 – Aplicação por Disciplinas [10] 
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Fig. 3.6 – Aplicação por Projetos [10] 

 

Aplicar os softwares relacionado aos conteúdos das matérias, 

proporciona maior interesse ao aluno em aprender. O modelo de projetos também 

desperta o interesse, pois ele permite a combinação de várias matérias focando no 

interesse do aluno.  

 

3.7.  Infra-estrutura na Informática Educacional 

Um laboratório de informática instalado em qualquer sala, sem um 

projeto de layout, com computadores ultrapassados, sem acesso a Internet ou com 

acesso muito lento e vários outros fatores que travam o desenvolvimento da 

comunidade escolar, impedindo os alunos de terem acesso a informações que 

exijam mais recursos, exibe uma imagem da escola mal organizada que apenas 

ludibriou seus alunos para aumentar seu retorno financeiro. 

Como foi descrito anteriormente, aplicar a informática educacional nas 

escolas depende de ações simultâneas de todos os envolvidos no processo de 
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ensino-aprendizagem. Sendo assim, investir na infra-estrutura garante melhor 

qualidade no trabalho com a informática educativa. 

Os recursos tecnológicos não se resumem apenas no laboratório, mas 

também em salas especiais como realidade virtual, sala 3D e a própria sala 

convencional com recursos computacionais. 

3.7.1. Laboratório 

Segundo Finger [4], o laboratório é a sala com recursos tecnológicos 

mais encontrados nas escolas para se ministrar aulas através da informática. 

Alguns itens desta sala merecem maior atenção, pois ajudam a definir o bom 

andamento das atividades. O ambiente, layout, hardware e ferramentas de apoio, 

juntos formam um conjunto de ferramentas pedagógicas capazes de transformar 

uma aula monótona em um momento de aprendizagem livre e espontâneo. 

As considerações sobre o ambiente devem observar o conforto e 

segurança para aqueles que utilizam o local. A climatização da sala ou um 

laboratório bem ventilado também contribui para o tempo de vida útil dos 

equipamentos, evitando a transpiração dos alunos que podem danificar 

dispositivos como teclado, mouse e fones de ouvido, considerando ainda o fator 

higiene. Uma opção mais econômica seria ventiladores, mas não são indicados, 

pois deslocam poeira e os alunos podem se sentir incomodados.  

O local deve estar preparado para evitar acidentes, como um incêndio, 

por exemplo. Extintores adequados para equipamentos eletrônicos devem estar 

com fácil acesso na saída da sala e sempre sendo verificado a data de vencimento. 

A figura 3.7 apresenta um laboratório de informática equipado com extintor de 

incêndio, uma seta feita na imagem destaca o extintor na saída. A sala precisa 

contar com pintura clara na parede e boa iluminação evitando reflexos nos 

monitores. Deve também estar equipada com persianas ou janelas opacas para 
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evitar a incidência de luz sobre os micros. 

O piso deve ser firme, de preferência que seja possível limpar utilizando 

pano úmido. O material mais indicado é a cerâmica, pois possui uma boa estética, 

e transmite uma aparência de sempre estar limpo, coerente com o tipo de atividade 

executado na local. 

 
Fig 3.7 – A seta destaca o extintor de incêndio na saída 

Um ambiente com bastante espaço deve ser preferencial para se montar 

um laboratório de informática educacional, o espaço físico deve estar proporcional 

ao número de computadores e alunos por turma. A medida mais indicada segundo 

Finger e o site do PROINFO, projeto citado no capítulo 2, sugere 2 metros 

quadrados para cada computador, com distância mínima de 1,10 metros entre eles, 

facilitando a movimentação tanto de alunos quanto de professores nas aulas. [2, 4] 

Existem três modelos básicos para disposição do micros em sala de aula, 

o clássico, onde prevalece a semelhança com a sala de aula convencional, mas 

pode trazer problemas para o professor que tem de optar entre dar aula ou saber se 

os alunos estão fazendo a tarefa proposta, mais a frente cita-se duas ferramentas 

de apoio capazes de auxiliarem na monitoria dos micros para evitar este tipo de 

problema. O formato ilha propõe a aglutinação de quatro computadores, que 
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podem ser instalados sobre uma bancada redonda favorecendo o trabalho em 

equipe, os pontos não-favoráveis estão no cabos colocados supensos e o gasto de 

espaço físico. O formato em u facilita a visualização de todas as telas, esconde os 

cabos lógicos e elétricos, mas pode provocar dores no pescoço das crianças que 

precisam virar todo instante para olhar para o professor. As figuras 3.8, 3.9 e 3.10 

demonstram os layouts clássico, ilha e “U”  respectivamente. [10]  

 
Fig. 3.8 – Layout Clássico 

 
Fig. 3.9 – Layout Ilha 

 
Fig. 3.10 - Layout U [4] 

Os softwares de apoio no laboratório de informática são programas para 

auxiliar o professor nas aulas, os mais utilizados são o NetOp e o LanSchool. 

Estes programas tem funções semelhantes, a principal delas é o módulo de 

demonstração. Se o professor deseja que todos vejam o conteúdo que ele está 

utilizando em um computador, o programa permite que os alunos assistam a 

explicação em seus monitores, impedido-os de realizarem outras atividades.  

O NetOp e o LanSchool possuem várias funções, eles podem ser 

utilizados para monitorar os computadores da rede em intervalos determinados 

pelo próprio professor, permitindo uma visão geral do trabalho dos alunos em 

sala. A diferença entre os dois é que o NetOp possui módulos para distribuir 

arquivos em diretórios pré-determinados e também recolhê-los.  [5, 16] 

Para o layout clássico de laboratórios, eles podem resolver o problema 

mencionado anteriormente, sobre verificar o que os alunos estão fazendo, pois o 

layout clássico inviabiliza a observação do professor enquanto está dando aula. 

Observe a tela de controle do NetOp e do LanSchool nas figuras 3.11 e 3.12 

respectivamente. 
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Fig. 3.11 – Tela de gerenciamento do NetOp [5] 

 

 
Fig. 3.12 – Tela de gerenciamento do LanSchool [16] 

3.7.2. Salas Especiais 

As salas especiais são criadas com o intuito de gerar um diferencial para 

a escola, a competição entre as escolas é tão grande que em pouco tempo estas 

salas especiais se tornam um fato incomum. O nome dado a cada sala pode variar 

de escola para escola, pois não existe um padrão, a idéia é impressionar criando 

um dispositivo que realmente colabore como ferramenta pedagógica para o 

professor. 
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Segundo o site da Universidade Federal de Pernambuco, realidade virtual 

é um recurso que através de elementos geométricos cria ambientes capazes de 

gerar interatividade. [12 ] 

Os alunos utilizam um capacete ou óculos eletrônicos como mostra a 

figura 3.12, que possibilita a visualização da tela do computador. O professor 

utiliza softwares que produzem salas virtuais com caminhos a serem selecionados. 

É possível acoplar ao capacete sensores nas mãos e pés, aumentando a sensação 

de realmente estar presente fisicamente naquele ambiente. Através deste recurso, 

o professor conduz o aluno a uma percepção maior do está sendo ministrado. 

 
Fig 3.12 – Sala de Realidade Virtual 

Ultimamente a sala com recursos em terceira dimensão, o 3D, tem sido 

mais implantada que a de realidade virtual, devido aos custos, enquanto, a 

realidade virtual utiliza um óculos especial com visor de cristal líquido por aluno e 

um processamento independente, ou seja, um micro por aluno, a sala em 3D 

utiliza um projetor para efeito 3D, óculos de papel e plástico, tela polimerizada, 

equipamento de som e os softwares apenas, saindo até quatro vezes mais barata. A 

figura 3.14 mostra alunos em uma sala 3D 

A partir do ambiente com projeção estereoscópica da sala 3D, é possível 

visualizar as imagens produzidas como se estivessem dentro da sala, isto graças ao 
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software desenvolvido em três dimensões, que juntamente com os óculos, 

possuem uma regulagem de acordo com a tela e o programa, causando a sensação 

física de poder até tocar nos objetos. Com o mesmo objetivo da realidade virtual, 

ela aumenta o interesse e facilita o aprendizado do aluno. 

 
Fig. 3.14 – Sala de projeção em 3D 

A sala de aula é um lugar onde o aluno fica a maior parte do tempo, 

deixar o ambiente agradável proporciona maior interesse, gerando eficiência na 

aprendizagem. No caso das salas 3D e realidade virtual, os alunos vão até a sala, 

pois como é muito caro o equipamento, as escolas geralmente montam apenas 

uma e criam um controle para utilização. Nas salas de aula existe a opção de se 

instalar recursos mais comuns como, datashow, televisão, videocassete e o 

computador, como mostra a figura 3.15. É uma sala com custo mais barato, sem 

levar em consideração o número de salas que o colégio deseja equipar. 

 
Fig. 3.15 –Recursos tecnológicos em sala convencional 
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3.8. Conclusão 

Tendo em vista as etapas apresentadas, o processo de implantação da 

informática educacional na escola deve ser bem elaborado e contar com o 

envolvimento ativo de todos da instituição visando sempre a qualidade do ensino. 

É fato que muitas escolas não possuem recursos financeiros suficientes para 

executar um projeto neste padrão, mas nada impede que a conscientização, 

instalação e organização dos equipamentos na comunidade escolar possa ser 

realizado de forma gradativa. 

O próximo capítulo descreve uma atividade com alunos, utilizando a 

internet como recurso pedagógico. O trabalho consiste em uma oficina de 

produção de texto, realizada em uma escola através de uma ferramenta 

colaborativa de texto assíncrona, criada exclusivamente para a elaboração de um 

pequeno jornal denominado Tablóide. 
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4. Oficina de Produção de Texto Colaborativa 

Como foi visto nos capítulos anteriores, a Internet pode ser utilizada 

como recurso didático durante as aulas. Sendo assim, para a realização deste 

estudo de caso, utilizou-se um software localizado no site 

www.educacional.com.br. A oficina de produção de texto colaborativa, conforme 

a citação abaixo é a realização de um trabalho em conjunto, uma interação entre as 

partes envolvidas tomando como direção um tema lançado. 

“Os sistemas de co -autoria são usados por grupos de alunos, para 

desenvolver um trabalho em conjunto. O compartilhamento do tema 

em desenvolvimento é importante para permitir a equalização da 

participação dos membros do grupo sobre o trabalho. Assim, mesmo 

que ocorra uma divisão de tarefas, os alunos podem participar das 

tarefas dos outros, fazendo comentários e interagindo 

constantemente”. [1] 

O desenvolvimento do editor colaborativo do portal educacional não é 

objeto de estudo, mas sua utilização através da Internet, tendo como tema a 

elaboração de um jornal para mostrar os efeito da informática educativa dentro de 

um instituição.  

Sabe-se que a produção de textos através do computador é um 

componente consolidador do conhecimento capaz de estimular a leitura e escrita, 

proporcionar formação crítica dos alunos e facilitar o acesso aos fatos e 
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acontecimentos na comunidade do aluno, ou mesmo, no sentido global. [10] 

4.1.  Descrição do projeto 

Através de um ambiente de trabalho colaborativo, foi simulado uma 

redação de jornal. Os procedimentos metodológicos utilizados contribuíram para 

melhor organizar o trabalho. Para motivar os alunos quanto à confecção do jornal, 

foi pedido que levassem para sala de aula vários jornais como a Folha de São 

Paulo, Estado de Minas, Diário de Araguari, entre outros, para que 

familiarizassem com os mesmos. Foi realizada uma pesquisa para conhecer a 

origem do jornal e quais os seus objetivos. 

Os alunos durante este período preparatório tiveram oportunidade de 

conhecer as características gerais de um jornal: a presença de frases, marcas, 

diferentes tipos de letras utilizados, desenhos, cores, a distribuição das páginas, de 

textos, ilustrações e número de colunas. Aprenderam a diferenciar os tipos de 

textos de um jornal, como por exemplo a notícia, a propaganda, a reportagem e 

ainda aprenderam a fazer a leitura de um jornal a escolher. 

A turma foi dividida em oito equipes conforme as seções do jornal. Os 

alunos foram orientados a buscar informações com outros professores para 

orientá-los em assuntos relacionados a suas áreas, aliando os conteúdos 

disciplinares ao jornal.  

Os resultados obtidos na integração de cada turma levaram o aluno a ter 

uma visão de como é o mercado de trabalho e o uso da tecnologia. A professora 

conseguiu trabalhar seu conteúdo aliado com outras matérias, desenvolvendo 

tanto um trabalho por disciplina quanto por projeto, envolvendo toda a escola. Os 

alunos aprenderam e fixaram conhecimentos técnicos digitalizando imagens e 

preparando seus textos no Microsoft Word antes de inseri-los no editor. 

Depois de concluído todo trabalho de digitação dentro do laboratório, os 
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alunos tiveram a oportunidade de vê-lo concretizado no momento da entrega, 

impresso pela PosiGraf, do grupo Positivo em Curitiba. 

4.2.  O Editor Colaborativo 

Para melhor entender como foi realizada a tarefa através do software, 

esta seção mostra os recursos oferecidos por ele. Na opção “quem faz o quê” é 

possível dividir grupos de alunos, para a realização de uma tarefa proposta, como 

mostra a figura 4.1. Este controle é necessário para que os alunos não acessassem 

seções de outros colegas, causando interferências no trabalho. 

 
Fig. 4.1 – Gerenciador de tarefas [14] 

O editor é uma ferramenta composta por vários recursos, através dele o 

aluno seleciona o tópico desejado dentro de sua seção e imediatamente é liberado 

para que ele realize a digitação. A figura 4.2 exibe a área de edição na primeira 

seção, com foco no título, pronto para digitação do nome do jornal.  
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Fig 4.2 – Área de edição [14] 

Conforme a figura 4.3, observa-se a correção ortográfica sendo realizada 

pelo aluno, de forma que ao chegar o texto digitado nas mãos da professora, fosse 

minimizado as ações de correções. 

 
Fig 4.3 – Verificação ortográfica [14] 

As atividades foram realizadas em três semanas, dentro deste período os 

alunos efetuaram várias correções. Para saber quem efetuou a última colaboração 

de texto, o administrador consultava o controle de alterações, assim o professor 

conseguia acompanhar todo trabalho de produção. A figura 4.4 apresenta quem 

realizou as últimas alterações no tablóide da sétima série. 
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Fig. 4.4 – Controle de alterações [14] 

4.3  Conclusão 

A oficina de produção de texto colaborativa obteve resultados 

significativos no processo ensino-aprendizagem. Vale ressaltar a recuperação de 

situações de oralidade que o trabalho proporcionou, pois alunos que antes tinham 

dificuldade em se expressar, passaram a expressar suas idéias com mais 

facilidade. Os alunos puderam levantar hipóteses e discuti-las com os colegas, 

sempre com a orientação da professora.  

O estudo despertou o interesse dos alunos e o momento foi bastante rico, 

onde aprenderam a elaborar e fazer a leitura do jornal, levando-os a fazer 

inferências e a procurar o que estava implícito, não só na palavra escrita como 

também nas ilustrações que acompanhavam os textos. 

A Internet como recurso pedagógico oferece vários recursos para o 

professor, a oficina de produção de texto colaborativa do Portal Educacional é um 

deles, que muito contribuiu e contribui para o crescimento técnico e intelectual do 

aluno, incentivando de uma forma didaticamente correta, o relacionamento e 

produção em grupos. 
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Conclui-se que apesar do pequeno período em que se realizou o trabalho, 

essa proposta mostrou que é válida para garantir o acesso desses alunos ao mundo 

da palavra escrita em textos diversificados e com temas de interesse. 
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5.  Conclusão 
 

 “Apesar das colocações anteriores, é necessário estarmos 
sempre nos questionamentos e validando essas afirmações, 
visando evitar um otimismo inocente. A cultura digial na qual 
estamos imersos nos aliena? Por que o homem se sujeita ao 
imperativo tecnológico? Por que o homem se submete à Internet? 
Como promover melhorias sociais pela Internet se poucos tem 
acesso aos benefícios culturais emergentes, poucos são de fato os 
produtores de bens? Essa realidade é acessível a quem? A Internet 
vai favorecer uma nova forma de estratificação social? Como 
ficarão os excluídos nesta sociedade digital? Como os professores 
analisam criticamente a educação no ciberespaço? A quem 
pertencem esses novos conhecimentos? Quem se beneficiará? 
 Essas questões ficarão sem resposta por enquanto, da mesma 
forma quando Copérnico, Galileu, Darwin, Freud e Eisten 
propuseram novas formas de pensar, agir viver e conceber o 
mundo. Entretanto, cabe a nós (educadores) percebermos e 
alterarmos o contexto que está ao nosso redor. Cabe a nós, 
atuarmos sobre nossos educandos de uma forma ética, sem cair na 
omissão da nossa missão: participar ativamente da educação.”  

 Atualmente, nem todas escolas consideram importante inserir a 

informática como um meio de fixação dos conteúdos ministrados em sala de aula 

ou não possuem recursos suficientes para execução de um projeto como o que foi 

proposto neste trabalho, mas prosseguir para a implantação da informática, deve 

ser o objetivo de toda escola, seja com muitos ou poucos recursos. 

 Conclui-se após os fatos levantados, que a realidade dos alunos de hoje 

na sociedade deve ser alvo de interesse das instituições de ensino, visando a 

qualidade e eficiência no processo ensino-aprendizagem. Levar em consideração 

as ações governamentais como modelo, também podem contribuir com a 

instituição, tanto em projetos quanto na aquisição de equipamentos. Espera-se que 

o modelo de implantação da informática na escola, aqui apresentado seja utilizado 

como referencial para muitas instituições. 
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 O estudo de caso apresentado mostra uma das várias possibilidades de 

trabalhar a informática dentro da escola e que é possível obter resultados 

significativos na educação de jovens e adolescentes, incentivando o corpo docente 

a modernizar a forma de ensinar.   

 Através deste trabalho pode ser desenvolvido um estudo sobre novas 

tecnologias aplicadas a informática educacional, apontando quais desses recursos  

as escolas podem utilizar no processo ensino-aprendizagem. 
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