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Resumo 

O presente trabalho analisou, de forma bibliográfica, o processo de revitalização escolar através 

do uso da informática como auxílio na prática pedagógica e, também, os aspectos diretamente 

ligados à inserção da “ferramenta” computador na escola. As concepções de Lévy (1999), Weiss 

e Cruz (2001), Moran (2001), Libâneo (2002), Dwyer (2003), entre outros, foram aqui trazidas 

para demonstrar quão atuais ainda são e, principalmente, trazer à tona que mudanças estão 

ocorrendo. Os resultados ainda são modestos e isolados a alguns grandes centros e determinadas 

regiões, cujos métodos para a inclusão da informática na educação são contínuos e com projetos 

definidos, sofrendo reavaliações constantes durante todo período. É importante observar, ainda, 

que a evolução das práticas que poderão conduzir os docentes a um novo comportamento com 

relação ao uso do computador em suas atividades didáticas ainda precisa romper paradigmas que 

há muito estão inseridos no contexto educacional brasileiro. 

Palavras-chave: Informática; Educação; Aprendizagem; Capacitação; Pedagogia. 

COMPUTER SCIENCE IN THE EDUCATION CONTRIBUTING FOR THE 
PERTAINING TO SCHOOL PROCESS OF REVITALIZATION 

Abstract 

The present work analyzed, of bibliographical form, the process of pertaining to school 

revitalization through the use of computer science as aid in practical the pedagogical and, also, 

the directly on aspects to the insertion of the “tool” computer in the school. The conceptions of 

Lévy (1999), Weiss and Cruz (2001), Moran (2001), Libâneo (2002), Dwyer (2003) among 

others, here, had been brought to demonstrate how current still are and, mainly, to bring to up that 

changes are occurring. The results are still modest and isolated to some great centers and 

determined regions, whose methods for the inclusion of computer science in the education are 

continuous and with defined projects, suffering constant reevaluations during all period. It is 
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important to observe, still, that the evolution of the practical ones that the professors to a new 

behavior with regard to the use of the computer in its didactic activities will be able to still lead 

needs to breach paradigms that have been inserted in the Brazilian educational context. 

Keyword: Computer science; Education; Learning; Qualification; Pedagogical. 

 

 1. Introdução 

O presente trabalho se propôs a analisar de forma bibliográfica o processo de revitalização 

escolar através do uso da informática como auxílio na aprendizagem e, também, todos os 

aspectos diretamente ligados à inserção da “ferramenta” computador na escola. Da mesma forma 

que “...sem acreditar no uso do computador como ‘salvador da educação’ e desejando uma 

experiência nitidamente preocupada com nossa realidade...”, como afirma Carneiro (2002), é 

importante observar que algo de novo aconteceu e precisa ser adaptado, explorado, aperfeiçoado 

para toda estrutura educacional, cujo sentido e avaliação só será observado, com riqueza de 

detalhes, após todo um experimento de uma geração. 

Estamos no limiar do século XXI e não podemos correr riscos, principalmente nós, o 

Brasil, que tanto figura como “em desenvolvimento”, não pode permitir que um dos pilares 

básicos da formação do cidadão fique longe de toda tecnologia que está sendo mostrada e exposta 

ao mundo, pois as perdas nos setores social e econômico serão irrecuperáveis. 

Este novo cenário tecnológico, econômico, social e cultural torna-se a cada dia mais 
familiar a todos. Mas a escola apresenta uma tendência histórica de retardar a 
incorporação de inovações em suas práticas pedagógicas. Os produtos do avanço 
tecnológico têm sido absorvidos, usados e dominados primeiramente nos setores mais 
modernos da sociedade, depois em casas e, por último, na escola. (CAMPOS, F. et al. 
2003, p. 9) 

Partindo da premissa básica que é a observação real do processo de revitalização escolar, 

juntamente com mudanças ocorridas, este trabalho tem como objetivo mostrar, através da análise 

de estudos na área, a necessidade emergencial de se transformar a escola deste novo século com a 

inserção da informática, ou seja, avaliar, medir, quantificar e definir as necessidades potenciais de 

elemento humano capacitado e de materiais para que uma unidade escolar se torne 

suficientemente informatizada no tocante à transmissão do conhecimento e dos seus serviços 

inter-relacionados.  

Como uma derivação natural desses contextos múltiplos do cotidiano, a escola também 
convive com todo esse processo de informatização sob diversos aspectos, seja no 
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controle administrativo e financeiro, nas novas necessidades de formação profissional, 
na utilização do computador como ferramenta auxiliar do processo ensino/aprendizagem 
e nas questões do cotidiano trazidas até a sala de aula. (CARNEIRO, R., 2003, p. 12). 

Observamos, também, a possibilidade do uso da informática como fomentadora de redes 

de aprendizagem cooperativa, pois, ao contrário do que se possa imaginar, o computador, visto 

como “máquina de ensinar”, na verdade não traz nem busca o isolamento do indivíduo, e sim, 

contribui para que, de forma associativa, haja cooperação e dinamização no momento de ensinar 

e aprender. 

Ambientes de aprendizagem cooperativa apoiados por computadores são sistemas 
desenvolvidos para dar suporte a uma ou mais atividades cooperativas que tem por 
objetivo alguma forma de aprendizagem [...] Muitas vezes significa voltar às suposições 
básicas sobre o que é ensinar e sobre os objetivos de aprendizagem que se está tentando 
alcançar. (CAMPOS, F. et al. 2003, p. 63). 

2. A Informática na Escola 

Com a inserção da informática no mundo escolar, entendemos como revitalização todos 

os processos que, ligados à introdução da informática na escola, buscam dar um novo impulso, 

recuperar o grau de atividade e de eficiência da estrutura escolar existente. 

O computador é um recurso caro, se comparado ao custo de lápis ou de livros, mas não é 
auto-suficiente para ser tratado como algo mais que um recurso didático que pode, por si 
só, resolver todos os problemas da escola. Sua aquisição se justifica pelas inúmeras 
possibilidades de utilização, que serão decisivas para o sucesso ou fracasso do trabalho 
desenvolvido. (CRUZ, M.; WEISS, A. 2001, p. 17). 

 
Conforme a posição de Campos (2003), as pessoas comunicam-se umas com as outras de 

diversas formas e por diversos meios. Apesar disso, nem sempre a comunicação é fácil, mesmo 

quando há conhecimento mútuo entre os indivíduos. E, com esse raciocínio, podemos estar 

introduzindo apenas mais um meio de comunicação sem realmente gerar mudanças, o que pode 

retratar exatamente o conjunto das respostas para este trabalho. 

Assim, para que a revitalização, propriamente dita, realmente crie e sustente bases sólidas, 

Pais (2002) menciona que, ao estudar o uso das tecnologias digitais no campo pedagógico, nosso 

interesse é ressaltar as potencialidades cognitivas desses recursos, explorando as melhores formas 

de utilização para a melhoria das condições de aprendizagem. 

Sabe-se que os grandes pioneiros nesta inclusão são os Estados Unidos da América e a 

França, os quais desenvolveram aspectos diferentes neste novo processo educacional, 

principalmente no desenvolvimento de políticas públicas para implementação de toda uma gama 

de novas práticas pedagógicas, agora, aliadas a um novo meio de dinamização. 
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No Brasil, como nos países precursores do uso da informática na educação, tudo começou 

com algumas experiências em universidades públicas, nos anos 70, em áreas específicas como: 

Matemática, Física e Química. Posteriormente, o governo surge como gerenciador de vários 

programas e projetos destinados à implementação do uso do computador de forma mais dinâmica 

pelas escolas públicas do país. 

Entretanto, segundo pesquisa realizada por Dwyer (2003) há a seguinte afirmação: 

No capitulo 5 do Livro Verde da Sociedade da Informação no Brasil (2000), lê-se: ‘De 
acordo com o último censo escolar do MEC, em 1999, apenas 7.695 escolas (3,5% do 
total de escolas de educação básica) possuíam acesso à rede mundial de computadores, 
das quais 67,2% são particulares. Neste ano apenas 2.527 das 187.811 escolas públicas 
brasileiras estão conectadas à internet. O censo revela ainda que cerca de 64 mil escolas 
não têm energia elétrica – 29,6% do total – e que menos de 11 em cada 100 
estabelecimentos dispõem de equipamentos para atividades pedagógicas, como 
laboratórios de ciência ou de informática. Menos de um quarto (23.1%) das escolas 
possui biblioteca (...).’ 

Diante desse quadro, percebemos nitidamente que, ainda hoje, pouco se alterou, não só 

pela falta de infra-estrutura básica para o fomento de algumas atividades, como também, pela 

ausência de recursos por muito tempo necessários para o apoio e desenvolvimento do processo de 

educacional. Estamos um pouco distantes de uma revitalização prática, e o pior, concorrendo para 

que mais um abismo seja criado entre os grandes centros e o interior do nosso país, o que 

contribui, assim, para o aumento das diferenças sociais. 

Ainda existe uma confusão do que realmente se deseja com a aplicação dor recursos 

ligados à informática na escola. Misturam-se aulas de informática, ou seja, a aprendizagem de 

conhecimentos básicos para o uso de programas, aplicativos e outros recursos necessários para o 

uso do computador, com o uso da informática como ferramenta, que determina o uso do 

computador como um meio possível e de real aplicação nas diversas formas de construção do 

conhecimento ligadas diretamente ou não a uma disciplina específica. 

Mesmo sabendo do desenvolvimento que há em relação à informática educativa com a 

intenção de apresentar subsídios importantes na criação de diversas atividades não só com alunos, 

mas com professores e dinamizadores, após cerca de 40 anos de inclusão dos meios da 

informática na escola, percebe-se que ainda há muito que se fazer. 

Vivenciamos hoje, uma inegável “ebulição” da Informática Educativa, num processo 
crescente e contraditório, como não poderia deixar de ser, de apropriação desta 
ferramenta, com deslumbramentos, frustrações, ganâncias, progressos e reestruturações. 
(WEISS, A; CRUZ, M., 2001, p.17). 
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Evidenciamos, dessa forma, dois problemas básicos. O primeiro é a inexistência de uma 

uniformidade na inclusão da informática no processo educacional, ou seja, as desigualdades que 

existem no país também se manifestam neste aspecto, pois, em qualquer uma das esferas de 

governo (federal, estadual ou municipal), ou até mesmo, na iniciativa privada, o acesso à 

tecnologia é privilégio de algumas escolas. Já o segundo, tão importante quanto o primeiro, é que, 

onde existe a inclusão dos meios informatizados para apoio ao processo educacional, nem sempre 

estes meios estão corretamente implantados e até mesmo encontram-se subutilizados. 

A informática, inserida no mundo escolar, então, precisa estar ancorada em alguns fatores 

importantes: uma boa formação de professores, os quais, não só possuam conhecimentos 

metodológicos de como usar o computador em suas disciplinas, mas conhecer a “máquina” e 

saber a hora de procurar um auxílio de um especialista; meios físicos apropriados; meios 

materiais atualizados tecnologicamente e um projeto pedagógico dinâmico, cujo papel seja incluir 

a todos com um objetivo definido e possível de ser avaliado ao final de cada período de 

aplicação. 

Ao mesmo tempo em que a escola tem uma missão de formar ela também deforma. O 
papel exercido pelo professor, educador em alguns momentos e repressor em outros, é 
cheio de tensões. A chegada do computador solapa um dos fundamentos da legitimidade, 
cada vez mais contestada no mundo contemporâneo, do professor – que ele sabe e o 
aluno não sabe. Muitas vezes os alunos sabem usar o computador melhor do que o 
professor, este último tem que aprender em vez de ensinar, lidar com esta inversão de 
papeis passa a assumir uma importância grande. (DWYER, T., 2003, p. 210) 

 

A existência de novas possibilidades tecnológicas, ou seja, a evolução constante da 

informática como um todo, sinaliza para uma atualização contínua, tanto dos professores, quanto 

dos meios materiais, direta ou indiretamente envolvidos no processo educacional apoiado por 

computadores e, dessa forma, condições devem ser criadas para que os objetivos pedagógicos 

sejam plenamente alcançados, tendo em vista a necessidade oscilante das gerações de estudantes 

que acompanham toda essa mencionada evolução tecnológica e, consequentemente, o que a 

própria vida social lhes exige. 

No entanto, cabe lembrar que os múltiplos e inovadores componentes de todo novo 
processo que se instala na sociedade configuram-se em diferentes possibilidades que se 
atualizam e se modificam, numa constante renovação, gerando novos empregos e novas 
necessidades. (CARNEIRO, R.,2002, p. 30). 

 
A inclusão da informática na escola pode, ainda, não ter trazido o resultado esperado, ou 

até mesmo, não ter alcançado o planejado através das políticas públicas relativas ao assunto, 
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entretanto o movimento que vem acontecendo já demonstra que há uma revisão de todo o 

processo e, ao mesmo tempo, uma evolução nos mecanismos gerenciadores e de planejamento, 

pois já há uma preocupação de se reduzir a chamada “exclusão digital” ou como menciona 

Silveira (2001): “[...] hoje, presenciamos a existência de uma nova agenda pública inserida nesta 

revolução tecnológica com o objetivo de enfrentar a exclusão digital. E o primeiro passo para 

isso, com certeza, é socializar o uso da informática na escola”. 

3. A capacitação dos recursos humanos. 

A revitalização do processo educacional, através do emprego da informática, engloba 

fatores intimamente ligados ao desempenho humano e à possibilidade de sucesso de todos 

aqueles envolvidos na execução do referido processo está em como foram capacitados para a 

implementação do mesmo. Tendo em vista a existência de pessoas com experiências culturais 

diversificadas se torna fundamental uma formação adequada, de maneira que exista capacidade 

ampla de desenvolver e avaliar projetos, pois, como menciona Dwyer (2003), “a existência de 

erros sinaliza um abalo profundo na confiança de todos com relação ao papel da tecnologia”. 

Portanto, na prática pedagógica o professor deve propor projetos que provoquem um 
estudo sistemático, uma investigação orientada, para ultrapassar a visão de que o aluno é 
produto e objeto, e torná-lo sujeito e produtor do próprio conhecimento. (MORAN, J.; 
MASETTO, M.; BEHRENS, M., 2001, p. 86). 

 

Sabe-se que o processo para o uso da informática na educação esbarra em diversos 

problemas e, quanto à formação do pessoal, precisamente no tocante aos professores, há uma 

dificuldade ainda maior, ou seja, a resistência natural ao que é “novo”. 

 Faz-se necessário que a Escola promova uma sensibilização nos seus profissionais, 
antes da implantação da Informática Educativa, para que estes, ao invés de rejeitarem o 
trabalho possam se interessar e se envolver nele, desenvolvendo projetos integrados. 
(WEISS, A; CRUZ, M., 2001, p.59, grifo do autor). 

 

A estrutura administrativa da escola também é afetada pela inserção do “computador” e 

passa a necessitar de um aprimoramento tal como o dos professores. Cursos específicos de 

informática aplicada à gestão escolar são imprescindíveis, pois qualificam os profissionais que 

realizam atividades-meio da educação, como cita Kenia Cox (2003) um trecho do artigo de 

Mendes (1993, apud COX, 2003, p. 36), denominado “O computador na administração escolar”: 

[...] vale ressaltar que seu uso na área administrativa tem grande influência na parte 
pedagógica, na medida em que desafoga e reorganiza os controles administrativos, além 
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de fornecer subsídios para diagnósticos mais rápidos e precisos, possibilitando a 
promoção de mudanças pedagógicas em tempo hábil.  

 
Os resultados positivos, esperados por todos, estão agregados a essas mudanças e toda 

orientação pedagógica deve estar presente para que não haja os “erros” que levem todo um 

investimento a ser desperdiçado, pois o uso das novas tecnologias impele alterações nas formas 

de trabalho (atividade-meio) e nas formas de ensinar (atividade-fim) que evidenciam mudanças e 

favorecem, inclusive, o surgimento de formas cooperativas de aprendizagem. 

Os resultados de processos de informatização não estão dados de antemão, uma das 
características centrais destas tecnologias é de permitir aos usuários a abertura de novos 
‘planos de ação’ e um aumento da sua participação em áreas às quais o acesso tinha sido 
anteriormente restrito. Para que os educadores brasileiros não errem, nem de modo a 
desperdiçar nem de superestimar as oportunidades apresentadas, é preciso reconhecer 
que estas tecnologias são produtos de dinâmicas sociais no sistema político-decisório e, 
uma vez adotadas, se inserem em dinâmicas sociais do dia-a-dia. (DWYER, T., 2003, 
p.220). 

As mudanças na educação dependem, em primeiro lugar, de termos educadores maduros 
intelectual e emocionalmente, pessoas curiosas, entusiasmadas, abertas, que saibam 
motivar e dialogar. Pessoas com as quais valha à pena entrar em contato, porque desse 
contato saímos enriquecidos. (MORAN, J.; MASETTO, M.; BEHRENS, M., 2001,p. 
16) 

A aprendizagem através da informática necessita de atualização constante e passa a ser 

um meio canalizador de mudanças pedagógicas, o qual precisa de envolvimento intenso, 

principalmente, o aperfeiçoamento profissional, cujo objetivo é trabalhar na diversificação de 

modelos, práticas e relações. Cabe ressaltar que, de todos os recursos financeiros investidos na 

implantação de computadores em escolas, pelo menos, 50% seriam necessários para 

aprimoramento e capacitação profissional, tendo em vista que formação de novos professores e a 

atualização dos já existentes é de vital importância para a manutenção e o prosseguimento do 

processo. Dessa forma, Silveira (2001), quando menciona o modelo norte-americano na era 

“Clinton-Al Gore”1, assinala que “a simples distribuição de computadores por todo país sem uma 

política de requalificação dos professores agregada a uma nova diretriz pedagógica, 

simplesmente tende a falhar". Aqui, no Brasil, não é diferente, pois diversos entes públicos 

agiram e ainda agem da mesma maneira. 

Deve-se, então, trabalhar em duas frentes: uma seria o desenvolvimento de um projeto 

pedagógico apoiado pelo uso de computadores, ou seja, “o computador e suas possibilidades de 

                                                           
- Bill Clinton e Al Gore (Respectivamente Presidente e Vice-Presidente dos Estados Unidos da América, durante o 
período de 1993 até 2001. Enciclopédia Educacional. Disponível em:  
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utilização como ferramenta pedagógica” como menciona Carneiro (2002) e, a outra, o 

desenvolvimento profissional do professor no que diz respeito à sua capacitação para o uso da 

mencionada ferramenta. 

O primeiro passo é procurar de todas as formas tornar viável o acesso frequente e 
personalizado de professores e alunos às novas tecnologias [...] O segundo passo é 
ajudar na familiarização com o computador, com seus aplicativos e com a internet [...] O 
nível seguinte é auxiliar aos professores na utilização pedagógicas da internet e dos 
programas multimídia. (MORAN, J.; MASETTO, M.; BEHRENS, M., 2001,p.51) 

A capacitação de um professor precisa ser contínua, ampla e profunda, pois engloba 

revisão de conceitos, novas técnicas pedagógicas e soluções inovadoras para que tudo isso ocorra, 

além de quebra de paradigmas dentro de todo o sistema escolar.  

O Professor não deve simplesmente demonstrar como fazer. Desta forma estaria tirando 
do aluno a chance de explorar, experimentar e descobrir sozinho. Deve ajudá-lo a 
levantar hipóteses, propor situações onde se espera que busque informações: “como 
posso fazer?”, ”como posso mexer?”, “como refazer?” (WEISS, A; CRUZ, M., 2001, 
p.59). 

Uma equipe capaz saberá conduzir o processo de maneira adequada e alcançar os 

objetivos educacionais de forma segura e duradoura, pois como assevera Libâneo (2002): “o 

professor deve ser habilidoso para pensar e planejar e não somente executar o que é concebido 

para seu trabalho escolar”. 

Sendo assim, fica evidente a necessidade de um processo de capacitação profissional 

intenso, que faça com que todos estejam engajados nas mudanças que estão surgindo e mostre 

que, neste momento, o próprio professor precisa “construir o seu conhecimento” e, a partir daí, 

adquirir meios para transpor todas as barreiras, chegar ao âmago do problema e auxiliar aos 

alunos, contextualizando o aprendizado, expondo suas próprias experiências, que ocorreram 

durante sua formação, enfim, compatibilizar o investimento feito nele com as reais necessidades 

educacionais existentes. 

O docente precisa servir-se da informática como instrumento de sua prática pedagógica, 
consciente de que a lógica do consumo não pode ultrapassar a lógica da produção do 
conhecimento. Nessa ótica, o computador e a rede devem estar a serviço da escola e da 
aprendizagem. (MORAN, J.; MASETTO, M.; BEHRENS, M., 2001, p. 74). 

O investimento em capacitação profissional, tratado de maneira séria, responsável, 

contínua e planejada, tende a gerar resultados a médio e longo prazo e, consequentemente, 

solidificar o processo de revitalização escolar que se iniciou com o uso de computadores em 

atividades de aprendizagem.  

                                                                                                                                                                                            
<http:// www.educacional.com.br/enciclopedia>. Acesso em: 27 abr. 2009 
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A Informática tornou-se uma necessidade no mundo em que vivemos, e a escola, na 
missão de preparar o indivíduo para a vida, sente a responsabilidade de não fechar os 
olhos para esta realidade [...] não se pode negar que a informática faz parte de nossas 
vidas, mesmo que pertençamos a um país em desenvolvimento. (WEISS, A; CRUZ, M., 
2001, p.14). 

A prática pedagógica nos mostra quanto é importante a utilização de recursos (vídeo, 

biblioteca, exposição oral e escrita, atividades dinâmicas, etc.) para fomentar o processo de 

aprendizagem e de construção do conhecimento do aluno, entretanto, hoje, outro recurso começa 

a ser disponibilizado, ou seja, o computador dentro da escola e, dessa vez, o mesmo precisa ser 

aproveitado ao extremo, pois faz parte do início de uma nova era, cujo domínio da informação 

será o controle do “saber”, ou seja, “as performances industriais e comerciais das companhias, 

das regiões, das grandes zonas geopolíticas, são intimamente correlacionadas a políticas de 

gestão do saber”, como afirma Lévy (1999). Com isso, evidencia-se, mais uma vez, que toda 

formação do professor em informática educativa é, antes de tudo, uma formação estratégica e que 

deve buscar todos os subsídios para que definitivamente se consiga colocar o aluno como o 

centro do processo educativo, para que não passemos por essa “Revolução” sem realizarmos 

mudanças definitivas. 

Enquanto a primeira e a segunda revoluções tecnológicas ampliaram a capacidade física 
e a precisão das atividades humanas, esta revolução amplifica a mente. Eis o maior 
perigo de se chegar atrasado a ela. Essa revolução, exatamente por fundar-se nas 
tecnologias da inteligência, amplia exponencialmente as diferenças na capacidade de 
tratar informações e transformá-las em conhecimento. (SILVEIRA, S., 2001, p. 15, 16). 

Enfim, a capacitação dos recursos humanos está presa a investimentos, mas os recursos 

destinados a este fim “[...] não podem servir de moeda de troca política”, como menciona Silveira 

(2001), nem como mecanismo de “ganho fácil” de aventureiros em capacitação, ou seja, pessoas 

que, com conhecimentos mínimos, enveredam no caminho de capacitadores e dinamizadores de 

conhecimento na área de informática educativa. 

4. Desenvolvimento da Infra-Estrutura. 

Com a inclusão do computador no ambiente escolar, associado a uma ideologia ou 

princípio pedagógico, surgem necessidades estruturais e materiais importantes para uma boa 

implementação de todo processo. É salutar traçar ações necessárias, principalmente, os rumos 

desejados e reconhecer os recursos disponíveis, pois cada escola possui características próprias e 
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uma perfeita análise dessas situações é preponderante para aquisição, construção e 

aperfeiçoamento de ambientes e máquinas. 

Em planejamento de mudanças nos ambientes para a inclusão de laboratórios de 

informática, por exemplo, tudo deve ser pensando, inclusive a possibilidade de o mesmo atender 

a alunos com necessidades especiais. Dessa forma, é necessário o envolvimento de toda 

comunidade escolar no processo.  

A dinâmica do investimento em materiais está na adequação do sistema pedagógico com 

os recursos existentes e os objetivos a serem alcançados e, exatamente nesse ponto, é oportuno 

definir políticas precisas para a implementação do desejado. Como menciona Dwyer (2003), “na 

adoção de novas tecnologias, a incorporação da dimensão cultural é importante em dois aspectos: 

compreender quais valores básicos estão sendo questionados, alterados com essas mudanças, e 

como os diferentes grupos reagirão ante esse processo...”. 

É importante saber o que compõe a infra-estrutura básica e necessária para o 

desenvolvimento de um ambiente escolar apoiado pela informática. 

Estudada e deliberada a forma de inserção e uso dos computadores em sala de aula, é 
passo indispensável, no processo de adoção dos recursos da informática no ambiente 
educacional escolar, equipar a escola.  Nessa tarefa, o ideal é que os agentes escolares 
tenham o apoio de profissionais da área de informática [...] (COX, K., 2003, p. 76). 

Após ter envolvido e motivado integrantes da escola e comunidade para a elaboração da 
visão de futuro e do plano de informatização da escola, a comissão organizadora deve 
começar a dividir os trabalhos e responsabilidades. Isso é feito pela criação de 
subcomissões. A inclusão dos trabalhos das subcomissões no processo geral deve ser 
coordenada pela comissão organizadora, definindo um padrão para a documentação e 
para a apresentação dos resultados, estabelecendo prazos e marcando reuniões para as 
apresentações. Os trabalhos das diversas subcomissões não são independentes e deve 
existir muita interação e coordenação quanto a andamento e apresentação de resultados. 
(NUNES, C., 2004, p. 16). 

A introdução da informática difere, então, de todas as alterações ocorridas até o momento 

no mundo escolar. Ela envolve muitas pessoas e um grande investimento financeiro, além de um 

acompanhamento constante para que o bom aproveitamento sempre ocorra e tudo realmente 

valha à pena. E, novamente, surgem respostas para o problema deste trabalho, ou seja, o 

planejamento para a infra-estrutura inicial necessária à implementação da informática no 

ambiente escolar, entendendo isso como um todo, não precisa ser sofisticado, superestimado ou 

subestimado, obscuro ou, até mesmo, exagerado, pois só levariam tudo a perder. Entretanto, 

ainda encontramos situações deste gênero, principalmente no ensino público, no qual os 
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investimentos são descompromissados e heterogêneos, pois há uma distribuição de recursos em 

algumas áreas em excesso e, simplesmente, “esquecem” outras. 

Assim, pode-se afirmar que há escolas com laboratórios munidos dos mais diversos 
equipamentos computacionais, em pleno funcionamento, e com os mais “ousados” 
projetos de crescimento contínuo, há as que ensaiam seus primeiros passos e as que já 
estão em fase de teste e manutenção do processo de uso dos computadores na educação. 
No entanto, a maioria das escolas públicas brasileiras enquadra-se como ambientes 
escolares absolutamente desprovidos de qualquer recurso computacional. Dessa forma, é 
possível concluir que são e serão por muito tempo numerosas as unidades escolares 
carentes de estudos, como este, sobre passos iniciais do processo de implantação da 
informática na educação. (COX, K., 2003, p. 18). 

O planejamento necessário para suporte e manutenção de todo o sistema, embora atrelado 

às necessidades de custos baixos, devem sempre levar em conta a qualidade objetivada, pois, caso 

contrário, a própria estrutura criada se encarregará de desestabilizar o investimento e os 

resultados serão pífios e inadequados. Isso reflete diretamente na implementação e uso da 

informática em ambientes escolares, pois gera falta de motivação e comentários sobre a real 

importância dada ao processo pelos dirigentes escolares. 

5. A relação aluno-professor dentro de novas perspectivas. 

Em um ambiente escolar, onde a informática foi introduzida de forma positiva para o 

auxílio na construção do conhecimento, é fácil observar novas relações entre alunos e 

professores.  

A inserção dos computadores nas salas de aula pode favorecer o processo de educação 
escolar desde que provoque a revisão das posturas dos agentes escolares e o conseqüente 
aprimoramento de suas práticas [...] quando o questionamento se volta para como 
acontece o ensinar e o aprender, as discussões explodem: objetivos precisam ser revistos, 
posturas são reavaliadas, instrumentos são remodelados [...] (COX, K., 2003, p. 54 e 55). 

A leitura de textos específicos sobre informática educativa ou textos relacionados à 

Pedagogia indica que o componente positivo na implantação de ambientes educacionais 

informatizados está por muitas vezes também ligado à nova relação aluno-professor. 

Assim, somos levados a obras que, mesmo não sendo específicas da didática, oferecem 
base para os desafios educacionais da era pós-moderna. Isto nos leva a priorizar a 
escolha de textos não delimitados em uma visão redutora do fenômeno educacional [...] 
através dos quais interpretamos o problema das relações entre os novos recursos digitais 
e as práticas educativas. (PAIS,L., 2002, p. 72). 

São evidentes as alterações comportamentais e de conduta geradas pelas práticas 

educativas através do computador, tanto nos professores quanto nos alunos, entretanto, estas 

alterações são em momentos iniciais, ou seja, de primeiro contato, o encontro com o novo, o 
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desafio a ser superado, e, logo, convertem-se para o surgimento de novas relações. O dinamismo 

dessas relações revitaliza o processo educacional. Como menciona Moran (2001): “Como em 

outras épocas, há uma expectativa de que as novas tecnologias nos trarão soluções rápidas para o 

ensino”. Uma nova elaboração das sensações, das experiências pessoais, reavaliação de 

conteúdos e ações educativas são importantes para refazer e aprimorar os novos processos de 

auxílio no processo de aprendizagem com o uso da informática. 

Uma das tarefas principais da educação é ajudar a desenvolver tanto o conhecimento de 
resposta imediata como o de longo prazo; tanto o que está ligado a múltiplos estímulos 
sensoriais como o que caminha em ritmos mais lentos, que exige pesquisa mais 
detalhada, e tem de passar por decantação, revisão, reformulação. Muitos dados, muita 
informação não significam necessariamente mais e melhor conhecimento. O 
conhecimento torna-se produtivo se o integramos em uma visão ética pessoal, 
transformando-o em sabedoria, em saber pensar para agir melhor. Aprendemos mais 
quando estabelecemos pontes entre a reflexão e a ação, entre experiência e a 
conceituação, entre a teoria e a prática; quando ambas se alimentam mutuamente. 
(MORAN, 2001, p. 22, 23, grifo nosso). 

Assim sendo, a adoção dos recursos da informática na prática de sala de aula pode 
provocar importantes mudanças no processo de educação nas escolas, ao estimular a 
revisão das ações dos agentes escolares. E dessa idéia comungam muitos pesquisadores 
da informática educativa [...] (COX,K., 2003, p. 55, 56). 

As necessidades geradas pelo uso do computador, no momento de dinamizar e auxiliar a 

aprendizagem de um aluno, proporcionam estímulos relacionais que trazem respostas imediatas, 

sejam através de dúvidas externadas, percepção de potenciais que estavam ocultos em outras 

atividades e pelo grau de interação demonstrado. O objetivo nesse caso é identificar se realmente 

todo o processo está mudando, ou seja, se há um equilíbrio no processo e se as relações 

proporcionam as reais transformações esperadas pelo uso da informática na educação. Não se 

trata da busca pela perfeição e, sim, a busca pelo procedimento ideal, no qual haja o uso correto 

dos recursos e, após isso, uma avaliação criteriosa da sua aplicação e dos resultados obtidos. 

Como as máquinas computacionais se aplicam com perfeição na execução de tarefas 
repetitivas ou automatizadas na prática educativa escolar, não faz sentido atribuir aos 
alunos atividades desta natureza. Esta observação sinaliza um dos desafios da era da 
informática na educação, a saber: aos novos recursos, certamente caberá a quase 
totalidade das operações repetitivas, e, à aprendizagem, além de envolver uma 
preparação para o domínio dessa tecnologia, caberá um espaço mais exigente em 
termos de criatividade, iniciativa e resolução de problemas. (PAIS,L., 2002, p. 99, 
grifo nosso). 

Ensinar e aprender exigem hoje muito mais flexibilidade espaço-temporal, pessoal e de 
grupo, menos conteúdos fixos e processos mais abertos de pesquisa e de 
comunicação. Uma das dificuldades atuais é conciliar a extensão da informação, a 
variedade das fontes de acesso, como o aprofundamento da sua compreensão, em 
espaços menos rígidos, menos engessados. Temos informações demais e dificuldades em 
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escolher quais são significativas para nós e em conseguir integrá-las dentro da nossa 
mente e da nossa vida. (MORAN, 2001, p. 29, grifo nosso). 

É neste novo contexto, paralelo à inclusão da informática educativa, que existe a 

possibilidade de formar alunos críticos, autônomos e passíveis de serem protagonistas de um 

novo momento da educação em nosso país, onde as múltiplas leituras e atividades inovadoras, 

diretamente relacionadas ao uso do computador como instrumento para a construção do 

conhecimento, possibilitarão a intervenção eficiente em suas próprias realidades, mesmo com a 

resistência a estas transformações, culpabilizadas ou não, por professores que insistem em 

permanecer sobriamente no ostracismo.  

Quando se trata de considerar o fenômeno da aprendizagem, fazendo utilização desse 
produto tecnológico, não é redundante enfatizar que a máquina em si não é capaz de 
produzir qualquer inovação em termos de novos conhecimentos [...] Por esse motivo, 
preferimos inúmeras vezes falar em termos de expansão das condições de desenvolver a 
inteligência. (PAIS,L., 2002, Pág. 103) 

 
6. A visão de um processo educacional mais abrangente. 

O desenvolvimento da qualidade do ensino, estruturada através de projetos ligados à 

informática educativa busca atender às demandas educacionais de uma sociedade dinâmica e a 

necessidade de um processo educacional mais abrangente está intimamente relacionada a um 

modelo de aprendizagem cooperativa, cuja construção do conhecimento passa a ser aperfeiçoada 

e desenvolvida para ações coletivas e de equipe. A prática da busca do conhecimento de forma 

individualizada e competitiva (muitas vezes camuflada) pode ser substituída gradativamente por 

uma ação cooperativa, onde todos “ganham”, praticando, dessa maneira, o exercício da 

democracia e a socialização como forma de desenvolvimento individual e coletivo. 

A aprendizagem cooperativa é uma técnica ou proposta pedagógica na qual estudantes 
ajudam-se no processo de aprendizagem, atuando como parceiros entre si e com o 
professor, com o objetivo de adquirir conhecimento sobre um dado objeto. A cooperação 
como apoio ao processo de aprendizagem enfatiza a participação ativa e a interação tanto 
dos alunos como dos professores. O conhecimento é considerado um construtor social, e 
desta forma o processo educativo acaba sendo beneficiado pela participação social em 
ambientes que propiciem a interação, a colaboração e a avaliação. Espera-se que os 
ambientes de aprendizagem cooperativos sejam ricos em possibilidades e proporcionem 
o desenvolvimento do grupo. (CAMPOS, F., 2003, p 26 e 27). 

Sabe-se que o computador na educação propicia, também, o acesso a uma gama de 

informações que, trabalhadas de forma cooperativa, transformam-se em um conhecimento global 

sobre diversos assuntos. Com isso, a inserção de projetos cooperativos de difusão e propagação 

das diversas informações possibilita o desenvolvimento de habilidades objetivas e valores sociais 
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necessários para a sobrevivência na sociedade atual, atingindo um grupo maior e de forma 

homogênea. 

A transição para a sociedade da informação requer estratégias educativas mais 
audaciosas do que aquelas representadas pelos métodos tradicionais de aprendizagem. O 
uso didático da informática requer métodos que favoreçam a articulação entre a 
elaboração de conhecimentos e os valores por eles visados. Dessa forma, ao estudar esse 
esboço de um cenário educacional, tratamos de realçar vínculos entre método, objeto e 
valores. (PAIS, L., 2002, p. 143). 

 
A centralização da aprendizagem em somente uma tecnologia pode ser alienante, com 

isso, o processo cooperativo tende a modificar esta estrutura, pois insere uma visão mais 

ampliada e prolongada, tendo em vista que nenhum conhecimento é exaustivo. A posição daquele 

que faz a intermediação do processo, dentro de uma cooperação, é predominantemente “meio”, 

porque, ao transmitir, recebe; ao explorar, descobre, etc. 

O sucesso do uso do computador como uma tecnologia que pode favorecer a expansão 
da inteligência depende da forma como ocorre a relação entre o usuário e as informações 
contidas no programa por ele utilizado. Quanto mais interativa for essa relação, maiores 
serão as possibilidades de enriquecer as condições de elaboração do saber. (PAIS, L., 
2002, p. 144). 

Temos, hoje, a possibilidade de romper paradigmas com a mudança da estrutura 

educacional existente, através do uso da informática. Não se trata, aqui, de informatizar o ensino, 

pois isso seria paliativo. É necessário reestruturar a abrangência do processo educacional e 

redimensionar o caminho, a forma de construir o conhecimento em busca de melhores resultados. 

Nesse momento, a figura do professor capacitado, dedicado e engajado no processo de mudança, 

passa a ser de vital importância. 

O professor como facilitador é outra característica da aprendizagem cooperativa. Em 
lugar de atuar como o especialista que fornece as informações, como nas aulas 
expositivas, o professor estrutura o ambiente cooperativo de forma a incentivar a 
interação entre alunos. Vista como uma tecnologia educacional, a aprendizagem 
cooperativa não requer, em seu uso em sala de aula, recursos didáticos adicionais, mas 
sim algum investimento na preparação de professores. (CAMPOS, F., 2003, p. 30). 

7. Conclusão 

A primeira parte deste trabalho tratou de caracterizar o uso da informática na educação 

como uma prática fomentadora de mudanças e as implicações que tudo possa estar causando no 

mundo escolar. Na verdade, coloca interrogações sobre a utilização dos computadores nas escolas 

brasileiras, principalmente, no tocante à capacitação e formação dos professores e pessoal de 

apoio, ao aparato burocrático, à resolução de problemas. 
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Na progressão do estudo, este trabalho desenvolveu ideias apoiadas nos diversos autores 

constantes nas referências bibliográficas, sobre todo envolvimento da informática no mundo 

escolar e as repercussões que tudo isso vem gerando, em especial, se todos esses episódios, 

realmente, estão contribuindo para uma mudança sólida em todo processo de transmissão do 

conhecimento. 

Definitivamente, estamos envolvidos em uma possibilidade de mudança, cujo limite pode 

estar próximo ou nunca existir. Sabemos que o desenvolvimento intelectual é constante e, 

consequentemente, a tecnologia estará sempre avançando, mas a forma de desenvolver esse 

conhecimento intelectual dependerá da maturação de todas as evoluções que estamos tendo neste 

momento, principalmente, a possibilidade de alterar o estado atual do modelo educacional, cujo 

suporte ainda não aglutina todos os recursos de multimídia, em especial, os de informática. Tudo 

pode ser em vão, caso o enfoque inicial planejado seja distorcido e o processo não seja avaliado, 

corrigido, se necessário, e continuado com objetivos definidos em projetos pedagógicos que 

busquem constantemente a evolução. 

Por fim, embora reconheçamos que alguns pontos aqui tratados sejam merecedores de 

pesquisas mais aprofundadas, acreditamos que a leitura deste trabalho ajude para que haja 

algumas novas reflexões sobre o assunto. 
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