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RESUMO: Esse estudo trata de uma pesquisa realizada sobre o uso da informática como ferramenta na 

docência e no processo de aprendizagem em duas escolas do município de Jaru. A pesquisa teve como objetivo 

geral analisar como o ensino da informática está relacionado com a eficiência de aprendizado e conhecimento 
dos docentes nas escolas públicas e privada. Para a obtenção dos resultados utilizou-se a pesquisa de caráter 

exploratório e descritivo, com método dedutivo e abordagem qualitativa. As técnicas de coleta de dados 

utilizadas foram à pesquisa bibliográfica, de campo, com amostragem intencional, e um questionário contendo 

15 questões. Os participantes da pesquisa foram 27 professores. Os resultados evidenciaram se a informática 

atende as necessidades da educação-ProInfo, assim como a relação da teoria com a prática informacional, e 

formação dos professores. Observou-se que nos locais pesquisados contém o laboratório de informática, com 

condições distintas, e uma quantidade de 10 a 20 computadores, destacando-se ainda que o costume na utilização 

da informática com os alunos é mediano. Identificou-se também que o grau de formação e conhecimento na 

utilização do laboratório é adequado por parte da escola privada e deficitário na escola pública, evidenciando 

capacitação técnica e informatizada. Determinou-se também que grande parte dos mesmos não conhece nenhum 

curso de capacitação que tenha incentivo do governo, porém, na rede pública há um conhecimento maior do que 
foi o ProInfo com relação ao ensino particular. Recomenda-se o aprofundamento do uso da informática nas 

instituições, propiciando conhecimento e prevenção de dificuldades futuras ao uso da tecnologia. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Em mundo globalizado em que se vive, estamos rodeados de tecnologia, sendo que 

se torna cada vez mais relevante acompanhar tais avanços investindo de forma prioritária na 

educação brasileira, para que as crianças e adolescentes da atualidade possam obter êxito 

tanto na carreira profissional quanto pessoal. Dessa forma, surgiu a precisão de um estudo 

capaz de compreender o processo de ensino e conhecimento por parte dos docentes.  

 

No contexto da educação, o investimento realizado de forma organizada propõe que 

a informática possa ser utilizada como recurso pedagógico no ambiente escolar, pois este 

instrumento tornou-se algo fundamental para a sociedade, sendo incorporada no cotidiano 

atual, transformando em uma ferramenta revolucionária. Ao que condiz ao processo de 

ensino-aprendizagem, fica explícito que as escolas precisam ter uma equipe de professores 

capacitados, preparados e qualificados, com locais adequados, equipamentos e materiais que 

sejam capazes de facilitar todo este processo de ensino, tornando-se assim um complemento 

no desenvolvimento de habilidades, na compreensão e comunicação do aluno. 

 

Em razão da diversidade e complexidade do uso da informática nas instituições, 

criou-se a necessidade de buscar informações para descrever o nível de capacitação e 

conhecimento na docência, a fim de traçar um comparativo de eficiência entre o ensino da 

informática em duas escolas, sendo uma pública e outra privada, com isso, tem-se a pesquisa 

como seguinte tema: O uso da informática como ferramenta na docência e no processo de 

ensino-aprendizagem em duas escolas do município de Jaru/RO. A mesma foi delimitada na 

área da Gestão da Educação, com o estudo sobre a utilização da informática educativa como 

recurso pedagógico no ambiente escolar pelos docentes, levando em consideração a 

participação no direcionamento do trabalho e avaliação no processo educativo da atividade 

fim na gestão escolar. 

 

Com relação há utilização da informática como auxílio ao docente para desenvolver 

suas atividades no processo de aprendizagem aos alunos, foi possível traçar este comparativo 

de eficiência, descrevendo suas dificuldades e resultados positivos na gestão escolar, 

correlacionando a teoria com a prática diante desta ferramenta, com isso, foi levantado a 

seguinte questão problema: Como o ensino da informática está relacionado com a eficiência 

de aprendizado e conhecimento dos docentes nas escolas públicas e privada do município de 



 

Jaru/RO? 

 

A pesquisa teve como objetivo geral analisar como o ensino da informática está 

relacionado com a eficiência de aprendizado e conhecimento dos docentes nas escolas 

públicas e privada do município de Jaru/RO. Subsequente, com os objetivos específicos 

buscou-se verificar se a informática atende as necessidades da educação com base no ProInfo, 

analisou-se a relação da teoria educacional com a prática informacional dos docentes, e foi 

verificado a formação dos professores na utilização dos laboratórios de informática.  

 

Este estudo teve como importância identificar a relação do ensino da informática na 

área escolar destinado aos alunos, visando o conhecimento adquirido de forma universal aos 

docentes, identificando o aprendizado e a capacitação dos mesmos diante dos diversos 

aspectos que a ferramenta da informática possui, com o intuito de valorizar este profissional, 

proporcionando melhor formação para se adequarem às grandes transformações e a 

introdução das tecnologias que tem se adentrado cada vez mais constante na presença das 

modalidades de ensino público e privado.  

 

Nesse contexto, tal como contribuição para a sociedade, esse tema se enquadrou em 

saber o uso da informática como ferramenta de ensino, relacionando-as com a eficiência de 

aprendizado e conhecimento dos professores na escola pública e privada da região escolhida 

como base de pesquisa, proporcionando a comunidade uma visão extraescolar, ou seja, ter 

ciência da qualificação e preparação dos docentes para auxiliar os alunos nos laboratórios de 

computação, garantindo assim uma educação operante e eficiente.  

 

Logo, a escolha deste tema teve como objetivo mostrar o nível de eficiência quanto 

ao processo de ensino e conhecimento de informática proporcionado aos docentes, onde é de 

suma importância para esta região saber o grau de formação dos mesmos, e se estão 

autocapacitados para utilizar esta ferramenta, dentre as novas tecnologias implantadas na 

educação, dando a oportunidade para que a gestão municipal possa ampliar a valorização na 

docência e na estrutura escolar, assim, garantir a melhoria e aumento da qualidade na 

educação do município.  

 

 

 

 



 

1. Relação aluno-professor: a presença do diálogo na relação escolar 

 

 

A relação do aluno com o professor passou a ter uma grande importância, por ser 

algo fundamental para o desenvolvimento durante a aula. Desde então, o professor propõem 

mais possibilidades didáticas de transmitir o conhecimento e mudar sua maneira de se 

expressar com os alunos. Já por parte do discente, poderá adquirir uma maior autonomia de 

estudo com a existência de livros, internet, e por outros meios de pesquisa. 

 

Para Lopes apud Flores (2012, p.2) “A Informática deve habilitar e dar oportunidade 

ao aluno de adquirir novos conhecimentos, facilitar o processo ensino/aprendizagem, enfim, 

ser um complemento de conteúdos curriculares visando o desenvolvimento integral do 

indivíduo”. Dessa forma, o uso da informática por parte do aluno cria um desenvolvimento 

mútuo de acordo com as ferramentas disponíveis e utilizadas, criando assim maiores 

possibilidades de ensino, além daquelas realizadas em salas de aula. 

 

Nesse contexto, o professor possui a capacidade de motivar, ensinar, e incentivar, ou 

seja, dar os primeiros passos para ajudar na compreensão e desenvolvimento dos alunos. Após 

isso, a relação aluno-professor fica mais aberta e interativa, pois, tanto os docentes quanto os 

discentes estão motivados e entendam a aula como pesquisa e intercâmbio. O fator efetivo 

tem uma relevância na interação aluno-professor, o que pode ser enfatizado por Aquino 

(1996, p.50) que:  

 

os laços efetivos que constituem a interação professor-aluno são necessários à 

aprendizagem e independem da definição social do papel escolar, ou mesmo um 

maior abrigo das teorias pedagógicas, tendo como base o coração da interação 
professor-aluno, isto é, os vínculos cotidianos. 

 

Todavia, nessa interação de professor-aluno a escola é capaz de desempenhar um 

papel fundamental, o qual prepara o ser humano para conviver em grupo e em sociedade. 

Nesse sentido, o diálogo se constitui como um elemento norteador na construção e 

apropriação do conhecimento, criando assim uma dimensão continuada entre si. Na visão de 

Freire (1996) o diálogo é um tipo de relação horizontal, ou seja, é sustentada via de fato, com 

amor, esperança, humildade, fé e confiança. 

 

As relações que o aluno estabelece com os demais colegas e professores ajudam a 

constituir algum valor na educação, seja de maneira positiva e afetuosa. Pois de acordo com 



 

Pimentel (1974), a efetividade é quem direciona todos os nossos atos. Ela é na verdade, o 

elemento que mais influência na formação do nosso caráter. 

 

Partindo dessa ideia, o professor precisa reconhecer o indivíduo que está sendo 

educado com seus próprios atos, pois é preciso haver respeito na interação aluno-professor. 

Rego (1996) afirma que em uma relação professor-aluno que se baseia no controle excessivo, 

na ameaça e na punição apenas provocará reações distintas das movidas por princípios 

democráticos. Em consonância, o professor de forma geral precisa dar ao aluno o apoio moral 

e sentimentos de segurança e confiança, ou seja, estimular este adolescente.  

 

Neste sentido, Freire (2001, p.78) ressalta que a tarefa fundamental do educador e da 

educadora é:  

 

[...] uma tarefa libertadora. Não é para encorajar os objetivos do educador e as 
aspirações e os sonhos a serem reproduzidos nos educandos, os alunos, mas para 

originar a possibilidade de que os estudantes se tornem donos de sua própria 

história. É assim que eu entendo a necessidade que os professores têm de 

transcender sua tarefa meramente instrutiva e assumir a postura ética de um 

educador que acredita verdadeiramente na autonomia total, liberdade e 

desenvolvimento daqueles que ele ou ela educa. 

 

Portanto, a relação aluno-professor durante o processo educativo acontece de forma 

afetiva, de um bom diálogo, favorecendo a harmonia durante o período escolar, pois a função 

do docente é de facilitador no instinto escolar. Todavia, essa prática de empatia com os alunos 

cria a capacidade de ouvir, discutir, e refletir o nível de compreensão dos mesmos na fase de 

conhecimento deles, além de auxiliar no âmbito pedagógico.  

 

 

1.1 O educador, a aprendizagem e a informática 

 

 

As escolas sejam elas públicas e privadas estão passando por grandes transformações 

e a introdução de novas tecnologias com o devido auxílio aos professores tem construído uma 

diferente forma de aprendizado que leva ao adolescente há interação e a competição com a 

igualdade na busca de suas realizações pessoais. Com isso, fica eminente que a participação e 

conhecimento do docente tornam-se fundamental para a desenvoltura do discente.  

 

O processo da introdução do computador na educação, segundo Valente (2016) tem 

provocado uma verdadeira revolução na concepção de ensino e de aprendizagem, visando que 



 

a inovação e tecnologia andam juntas em busca de um objetivo comum, tornando-se 

necessário no cenário atual onde os alunos necessitam desde tipo de ferramenta.  

 

Há princípio, o ensino da informática foi embutido no currículo escolar como um 

“avanço da modernidade”, porém, atualmente, vivendo em um mundo tecnológico vê-se a 

necessidade de tornar essa ferramenta um potencial de aprendizagem, contendo assim o 

auxílio nas disciplinas e conteúdos lecionados. Todavia, isto contribui na transformação 

pessoal, social e educacional do adolescente, favorecendo no próprio futuro profissional. 

 

De acordo com Brasil (2016) a Lei nº 12.249/10 - Programa Um Computador por 

Aluno (PROUCA) estabelece tal concepção que tem como objetivo ser um projeto 

educacional promovendo a inclusão digital nas escolas das redes públicas de ensino federal, 

estadual, distrital, e municipal ou nas escolas sem fins lucrativos de atendimentos a pessoas 

com necessidades especiais, mediante da aquisição e a utilização de equipamentos de 

informática, programas de computador (software) neles instalados, de suporte e assistência 

técnica necessária ao seu funcionamento. 

 

Dentro desta visão, Pellanda e Pellanda (2000, p.106) analisam que: 

 

as práticas tradicionais de conviver, trabalhar, educar e, mesmo, de pensar e de 

conhecer tem sofrido transformações com o advento das novas tecnologias da 

comunicação. Instituições sociais, dentre elas a escola, recebem, quotidianamente, o 

impacto de um bombardeio de informações provindas de diferentes meios. 

 

O professor através de suas competências utiliza a ferramenta da informática para 

atiçar e aguçar o pensamento do discente, buscando o conhecimento através de pesquisas 

individuais e grupais, desenvolvendo assim habilidades reflexivas e criativas que possam 

responder ás demandas do mercado profissional, pois para Souza (2016) o uso do computador 

em sala de aula não é utilizado como uma tarefa de guerrilha pedagógica, ou seja, que surge 

de forma incoerente ou indisciplinada, pelo contrário, deve seguir toda uma sequência de 

infraestrutura técnica e pedagógica.  

 

Por conseguinte, de acordo com Valente (1999) o docente deve ter conhecimentos 

sobre os potenciais educacionais do computador e ter a capacidade de alternar adequadamente 

as atividades tradicionais de ensino-aprendizagem, além das atividades usadas com a 

informática, levando em consideração e como foco o ensino do aluno no âmbito escolar. 



 

Portanto, torna-se com esse objetivo educar os adolescentes para que os próprios possam 

identificar suas forças e fraquezas durante a construção do “saber”, podendo minimizar os 

problemas e construir um aprendizado maduro e eficiente. Além disso, mediante a realidade 

atual, verifica-se que quanto mais se agrega conhecimentos, mais será possível acrescentar 

uma formação intelectual, social e profissional.  

 

 

1.2 Didáticas no ensino da informática 

 

 

Com a popularização do computador, esta, se tornou uma ferramenta indispensável 

para todos os usuários, principalmente quando é utilizado no ambiente escolar como 

ferramenta pedagógica para o processo de informação, onde instrui o aluno a partir desta nova 

tecnologia e da nova forma de aprendizado. Na visão de Nascimento (2007), com a utilização 

do computador na área educacional torna-se possível ao docente e a escola um processo de 

dinâmica de ensino com aulas mais inovadoras e motivadoras, assim, despertando aos alunos 

o desejo de conhecer e aprender.  

 

Assim, torna-se necessário o reconhecimento da escola para estabelecer princípios e 

diretrizes necessárias para serem implantados meios tecnológicos capazes de suprir a 

necessidade escolar, identificando a importância desta ferramenta para a área educativa. 

Todavia, vale salientar que o computador seja empregado para auxiliar o professor no 

decorrer de suas aulas, utilizando a mesma de forma prática durante a didática de ensino.  

 

Em complemento, Candau (1991) estabelece que o grande desafio desta didática seja 

de assumir que o método contém distintos meios de estrutura e que o mais importante é 

verificar normas diferentes e não apenas inserir como exclusivo qualquer um destes, 

considerando assim como único, pois o aluno na aprendizagem tem sua desenvoltura própria, 

além de diferenças individuais e estilos distintos que são caracterizados como elementos 

básicos no processo de ensino. Dessa forma, é necessário que a instituição se adapte ás novas 

mudanças a partir de uma sociedade em franca transformação, no qual o professor é o agente 

fundamental para o sucesso da implantação da didática de ensino da informática na escola. 

 

Entretanto, como auxilio tanto para a escola, quanto ao docente, de acordo com 

Menezes e Santos (2001) em 1997 foi criado um programa pela Secretaria de Educação a 

Distância do Ministério de Educação (MEC) como tal concepção de introduzir a tecnologia de 



 

informática na rede pública de ensino. Este programa que tem como nome base ProInfo 

(Programa Nacional de Informática na Educação), que abrange o ensino fundamental e médio 

e tem como foco tanto o apoio ao processo de informatização, incorporação e planejamento 

dessa nova tecnologia, quanto no suporte técnico e capacitação dos docentes e demais 

funcionários das escolas. Sendo assim, o ProInfo (Programa Nacional de Informática na 

Educação) tem como um dos principais objetivos a capacitação e preparação dos professores 

para atuar diante das ferramentas que a informática oferece, implicando em qualificação para 

estarem aptos à auxiliar os discentes.  

 

Outro aspecto que adentra na didática da educação é a importância da comunidade 

escolar na busca de melhorias do ensino da informática para os alunos, que visa trazer um 

aprendizado que dê a estes o aparato necessário para a inclusão na sociedade moderna em que 

exige dos mesmos uma capacitação suficiente para o desenvolvimento de suas habilidades. Na 

mesma direção, Nascimento (2007) afirma que o uso da informática nas escolas como recurso 

pedagógico deverá partir da constatação realizada pela própria comunidade escolar, onde irá 

estabelecer as necessidades de mudanças durante o processo educacional.  

 

O ambiente escolar tem que propor e definir a forma ideal que será implantada esta 

ferramenta na instituição de ensino, onde e como serão levantados todos os quesitos 

necessários para o seu desenvolvimento. Todavia, Nascimento (2007) acrescenta que a 

identificação da forma a qual será aplicada e o seu objetivo nas escolas são elementos que 

devem ser discutidos e debatidos por todos os envolvidos no processo pedagógico, sendo que 

a sociedade em si tem total participação neste processo.  

 

A importância desse recurso pedagógico para interação com as diversas disciplinas 

proporciona a complementação do conhecimento passado aos professores junto com uma 

visão teórica e prática a partir dos recursos disponíveis nestes instrumentos, desenvolvendo e 

instigando o aluno a participar e conhecer melhor os processos. Portanto, isto proporcionará 

para a comunidade escolar o conhecimento e análise da melhor forma de implantar esta 

ferramenta pedagógica, a partir do levantamento realizado com todos os envolvidos que 

fazem parte deste processo.  

 

 

2 METODOLOGIA  
 

 



 

Com o intuito de explorar um estudo sobre o uso da informática como ferramenta na 

docência e no processo de ensino-aprendizagem em duas escolas do município de Jaru-RO, 

utilizaram-se dois aspectos que Vergara (2010) estabelece como: quanto aos fins e quanto aos 

meios. Quanto aos fins, optou-se pela pesquisa de caráter exploratório e descritivo. Segundo 

Mattar (2012), o estudo exploratório é aquele que poderá ajudar o pesquisador, a saber, quais 

das opções se aplicam ao problema proposto, ou seja, clarifica o conceito sobre o 

conhecimento dos professores, e ajuda a desenvolver uma escala através da qual o grau de 

aprendizado poderá ser convenientemente medido. Utilizou-se também a pesquisa descritiva, 

pois visa descrever opiniões, grau de conhecimento, atitudes e cognição de eficiência dos 

docentes acerca do uso da informática. Na visão de Rampazzo (2005), as pesquisas descritivas 

procuram descobrir com maior precisão a frequência que o fato ocorre, ou seja, a relação, a 

conexão com os outros e suas características. 

 

Quanto aos meios, o estudo é distinguido como pesquisa de campo, em razão da 

necessidade de estar junto aos professores de algumas instituições de ensino do município, 

onde Kahlmeyer-Mertens, et al (2007) estabelece que o estudo de campo é empregado para 

descrever um tipo de pesquisa feito nos lugares da vida cotidiana. Desse modo, o pesquisador 

vai ao campo para coletar os dados que depois serão avaliados.  

 

Utilizou-se também o método dedutivo e a abordagem qualitativa que de acordo com 

Prodanov e Freitas (2013) o método dedutivo é aquele que tem o objetivo de explicar o 

conteúdo das premissas, ou seja, que parte do geral, por conseguinte, desce ao particular. 

Desde então, a partir de princípios ou teorias consideradas verdadeiras, prediz a ocorrência de 

casos particulares considerando a lógica. Quanto à abordagem qualitativa, Malhotra (2011) 

estabelece como o uso na formação de grupos de foco e entrevistas individuais feitas uma a 

uma através da utilização de um questionário, permitindo a opinião de cada pesquisado, 

expondo o nível de capacitação e de formação do mentor na gestão escolar, proporcionando 

uma visão detalhada e abrangente do estudo.  

 

Para a coleta de dados utilizou-se a pesquisa bibliográfica, que Rampazzo (2005) 

destaca que é aquela que procura explicar um problema através de referências teóricas, ou 

seja, em livros, revistas, ou em outros materiais publicados. Todavia, este tipo de pesquisa foi 

realizado de forma independente ou como parte de outros tipos de pesquisa, com o objetivo de 

levantar dados teóricos, justificar e contribuir com o próprio estudo. Por conseguinte, a coleta 



 

de dados foi feita por amostragem, consequentemente não probabilística, e de forma 

intencional. Todavia, Silva (2009) conceitua a amostragem não probabilística como aquela 

que não envolve aleatoriamente na seleção dos participantes da amostra. Diante disso, Amaral 

(1991) complementa que a amostragem intencional é aquela em que pesquisador determina 

quais serão os usuários da pesquisa, que proporcionará maior significância nos resultados 

obtidos. 

 

Utilizou-se também um questionário contendo 15 perguntas de múltipla escolha, 

onde Pádua (2004) conceitua o questionário como um instrumento de coletas de dados que 

são preenchidos pelos respondentes, sem a presença do pesquisador, onde este questionário 

deve ser constituído por perguntas fechadas e padronizadas, propiciando assim, comparações 

com outros dados relacionados ao tema proposto. 

 

O questionário foi aplicado junto aos professores em duas escolas do município de 

Jaru – RO no período matutino e vespertino, de acordo com a disponibilidade dos 

participantes, sendo que os docentes foram abordados de forma intencional, determinando 

assim, os usuários da pesquisa.  

 

Assim, a pesquisa foi realizada nas escolas C (pública) e D (privada), com 27 

professores das escolas do município de Jaru – RO, entrevistadas com base no critério de 

seleção da mostra, que foi de maneira intencional, do sexo masculino e feminino, onde foi 

possível fazer um comparativo de eficiência e colher o maior número de elementos dentre os 

aspectos que auxiliam os mesmos no ensino da informática, identificando o conhecimento, 

aprendizado e capacitação dos docentes diante dos aspectos que esta ferramenta disponibiliza. 

 

Dessa forma, o número de indivíduos que foram selecionados e abordados na 

pesquisa foi realizado de acordo com o número de docentes em cada uma das escolas 

escolhidas do município de Jaru – RO, levando-se em conta todas as informações que 

garantiram a maior precisão durante a coleta de dados. Foram mantidos também os aspectos 

éticos, no que inclui a instituição de ensino e o grupo de indivíduos pesquisados, onde todos 

os professores tiveram suas informações restritas durante a aplicação. 

 

Após os dados serem coletados através do questionário no período de outubro de dois 

mil e dezesseis (2016), e suas informações serem analisadas por meio de planilhas, gráficos e 



 

tabelas da ferramenta questionário online do Google Drive e Microsoft Word 2010, foi 

proposto à análise descritiva para melhor apresentação e compreensão dos resultados obtidos. 

 

O artigo foi estruturado conforme o Manual de Elaboração do Artigo Científico de 

cursos de pós-graduação da Faculdade Educacional da Lapa – FAEL, e realizado de acordo 

com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), utilizando todos os 

autores mencionados, não havendo qualquer tipo de plágio ou fraude por parte do 

pesquisador.  

 

 

3 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

Empregando os dados coletados por meio de um questionário, foi possível analisar 

como o ensino da informática está relacionado com a eficiência de aprendizado e 

conhecimento dos docentes nas escolas públicas e privada do município de Jaru/RO. Todavia, 

para a tabulação dos dados foram válidos 27 questionários, todos preenchidos corretamente, 

sendo todos estes utilizados. 

 

Dos 27 questionários respondidos pelos professores, 19 foram aplicados na Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio, designado pela letra C. Sequencialmente, 08 foram 

aplicados na Escola Particular de Ensino Fundamental e Médio, sendo identificado pela letra 

D. 

 

Com relação às quatro primeiras questões, refere-se à identificação dos respondentes, 

onde grande parte destes da escola C possuem uma idade entre 25 e 44 anos. Já na escola D, a 

idade média corresponde entre 30 a 56 anos. A partir disso, quanto à formação e 

especialização, percebe-se que os entrevistados diversificam quanto às áreas de atuação. São 

professores de ciências biológicas, matemática, língua portuguesa, línguas especializadas em 

inglês e espanhol, geografia, educação física, história, artes, educação religiosa, física e 

química. Quanto à especialização, diversificam em alfabetização, libras, gestão escolar, séries 

iniciais, psicologia educacional, gestão ambiental, docência em ens. superior, história do 

Brasil, dentre outros, e possuem entre 01 a 32 anos de prestação de serviços na educação.  

 

Quanto ao que condiz na estrutura e nível de qualidade escolar, foi questionado se 

possui o laboratório de informática nas instituições onde os docentes exercem suas atividades, 



 

sendo assim, tanto na escola C, como na D, 100% destes afirmaram que contém o ambiente 

físico. Por conseguinte, quando perguntado sobre as devidas condições destes laboratórios de 

informática, a maior parte dos docentes da escola C opinou que o nível de qualidade estrutural 

é bom ou excelente, em números, representam 50% e 37,5%. Já por parte dos professores da 

escola D ocorreu o oposto, ou seja, opinaram que as condições são regulares ou ruins, 

representando em números, 47,4% e 26,3%. Vale salientar que 26,3% dos respondentes 

consideram o local bom, mais a grande parte indicou nível de insatisfação com a qualidade da 

estrutura. Esse fato pode ser explicado que o grau de investimentos na escola privada foi 

aplicado de forma correta, e na escola pública, por estar acoplado ao governo estadual, há um 

descontentamento com as condições propostas.   

 

Com relação à quantidade de computadores inseridos no laboratório de informática, 

100% dos respondentes das escolas C e D induziram que o laboratório possui entre 10 a 20 

itens no local. Quando questionado se a quantidade de computadores é suficiente para atender 

a demanda dos alunos, 75% dos docentes da escola C acreditam ser satisfatória a coleção de 

computadores inseridos no ambiente informatizado. Todavia, na escola D, 84,2% opinou que 

o número de computadores é insuficiente para atender uma grande escala de alunos. Dessa 

forma, estes números representam que a quantidade de discentes inseridos na escola particular 

se correlaciona com a estrutura física, e na escola pública a quantidade de computadores não 

alcança a demanda implantada.  

 

Quando indagado sobre a frequência da utilização dos laboratórios de informática, na 

escola C há uma igualdade de 50% no número de docentes dos quais utilizam e não utilizam 

esta ferramenta para trabalhar com seus alunos. Por parte dos professores da escola D, há um 

equilíbrio dentre este fator, no qual 57,9% tem o costume de utilizar a informática com seus 

alunos, subsequente a 42,1% daqueles que não utilizam. Dessa forma, a partir desse 

diagnóstico, reflete-se que a falta incentivo aos professores é um fator a se considerar, 

propondo o uso da informática mais presente aos alunos, apresentando esta ferramenta para o 

âmbito educacional, correlacionando a teoria com a prática informacional. Em complemento, 

Smole e Diniz (2007) destacam que a utilização da informática favorece na mudança do 

“estilo” das aulas, sendo que o cenário no qual o docente tem participação ativa e o aluno 

passivo pode ser alterado quando se utiliza o computador como ferramenta de aprendizagem, 

onde o aluno possa executar uma tarefa, desenvolver e comunicar uma ideia ou até pesquisar 

em um banco de dados.  



 

Gráfico 1: Formação dos docentes na utilização do laboratório de informática 

 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

O gráfico 1 sintetiza um comparativo de eficiência entre as duas escolas pesquisadas 

no município de Jaru-RO quanto ao grau de formação e conhecimento dos professores na 

utilização do laboratório de informática. Sendo assim, observa-se que na escola C há uma 

ampla vantagem de 75% dos docentes que consideram a formação adequada para transmitir o 

aprendizado aos discentes. Na escola D, percebe-se que há um grau de deficiência dos 

professores 52,6% que assumem estar incapacitados para o uso da informática no âmbito 

escolar. Nesse contexto, é possível assegurar que na escola particular os participantes 

mostram uma maior capacitação informatizada se comparada com a escola pública. Em 

concordância, Llano e Adrián (2006) enfatizam que a formação deverá acontecer em dois 

aspectos: como usuários do computador, o que necessita da capacitação técnica e 

conhecimento básico das ferramentas da informática, por conseguinte, em nível pedagógico, 

com a intenção de valorizar suas vantagens no afazer educativo.  

 

Quando questionado aos docentes sobre o uso da informática como auxílio no 

processo de ensino-aprendizagem, tanto na escola C, como na D, 100% destes afirmaram que 

esta ferramenta se caracteriza como um complemento de educação aos alunos. Vale salientar 

que nas duas escolas pesquisadas o costume de se utilizar os laboratórios de informáticas não 

é tão expressivo. Com isso, pode-se dizer que mesmo sabendo que a utilização da informática 

é importante, os mesmos devem se conscientizar e usar com maior frequência esta ferramenta 

com seus estudantes, relacionando-as a teoria com a prática informacional. Colombo (2007) 

condiz com o descrito acima, que o professor precisa convencer-se de que a tecnologia pode 

ajudá-lo, entretanto, torna-se necessário a conscientização das reais capacidades e do 

potencial da informatização nas escolas, selecionando a melhor utilização a ser explorada com 



 

um determinado conteúdo.  

 

Quando interrogados sobre o conhecimento de algum curso de capacitação que tenha 

incentivo do governo para a utilização do laboratório de informática na escola, 75% dos 

professores da escola C, e subsequente há 63,2% na escola D, não conhecem nenhum curso 

que possa capacitá-los, o que causou impacto devido a escola pública ter sido contemplada 

com o ProInfo. Apenas 25% destes da escola C e 36,8 da escola D admitem ter ciência de 

cursos que auxiliam no aprendizado desta ferramenta. Esse resultado mostra que há a 

necessidade de uma parceria das escolas juntamente com o governo do estado para que 

ofereça cursos de noções de Microsoft Windows, Word, Excel, Power Point, Internet, 

digitação e outros aplicativos da informática básica. Dessa forma, os educadores terão um 

maior incentivo e poder de capacitação, além da utilização de maneira adequada às novas 

ferramentas que inserem a conjuntura digital.  

 

Entretanto, Brito e Purificação (2008) complementa que existem também empresas 

que dão assessoria às escolas particulares e, em alguns casos, à escola pública na implantação 

de cursos de informática aos docentes. Com estes cursos tem-se a iniciativa de que a 

informática compõe a ementa de habilidades e competências básicas para o indivíduo possa 

enfrentar o mundo globalizado.  

 

Dentro deste aspecto, quando perguntado aos docentes se conheciam o que foi o 

PROINFO (Programa Nacional de Informática na Educação), 62,5% dos respondentes da 

escola C expuseram o não conhecimento deste programa. Por parte da escola D, 57,9% dos 

professores sabem o que foi o ProInfo. Estes números representam que na rede pública há 

uma superioridade de educadores que além de conhecer, participaram efetivamente deste 

programa de capacitação e preparação dos mesmos com o objetivo de se qualificarem, 

atendendo assim as necessidades da educação. Quanto à escola particular, há um percentual 

maior de desconhecidos, pois grande parte não obteve experiência profissional em escolas de 

nível público, entendendo-se que este programa foi oferecido pelo governo federal.  

 

Os professores também foram questionados sobre uma informação que tinha como 

objetivo a acedência ou não do fato proposto. A afirmação foi se: “Os alunos tem se tornado 

mais criativos, interessados e comprometidos quando a nova tecnologia – computador – está 

inserida no contexto escolar”.  Assim, ficou constatado que 75% dos respondentes da escola C 



 

concordam com esta afirmação, e acreditam que o uso da informática tem feito á diferença no 

desenvolvimento do aprendizado do aluno. Já na escola D, há um equilíbrio, sendo que 52,6% 

creem que esta ferramenta tem tornado o estudante mais ativo nas salas de aula, e 31,6% 

concordam parcialmente, pois acreditam que o uso do computador não seja tão relevante.  

 

Quanto ao uso da informática como ferramenta de aprendizagem e o nível de 

contribuição no currículo dos estudantes, 100% dos docentes das escolas C e D acreditam que 

esta ferramenta trás aporte no currículo dos alunos, consequentemente, na carreira 

profissional. Dessa forma, Colombo (2007) completa que as instituições educacionais devem 

revisar o modelo de ensino com o objetivo de atender às demandas do discente, verificando-se 

que o mercado de trabalho necessita de profissionais qualificados, informados e com 

facilidade em lidar com a tecnologia, o que torna o negócio global abastado em conhecimento 

e diversificado na grande quantidade de informações.  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O estudo do uso da informática como instrumento na docência e no processo de 

aprendizagem é considerado amplo na área da Gestão da Educação, sendo assim, a proposta 

pedagógica agregada através do emprego desta ferramenta viabiliza como mecanismo de 

estímulo ao trabalho em equipe, onde os alunos podem obter conhecimento construído por 

meio da compreensão e desenvolvimento de uma temática. Dessa maneira, o aluno deixa de 

apenas ouvir as informações e se torna um agente ativo dentro do seu próprio aprendizado, 

sendo caracterizado como grande importância uma melhor formação docente. O processo de 

ensino-aprendizagem não pode apenas considerar a transmissão de ideias e conhecimentos 

como o fator mais relevante do método educativo, sua proeminência deve estar no resultado 

das mudanças de habilidades e atitudes. 

 

O atual estudo buscou analisar como o ensino da informática está relacionado com a 

eficiência de aprendizado e conhecimento dos docentes nas escolas públicas e privada do 

município onde constituiu a pesquisa realizada. Dessa forma, os objetivos da pesquisa foram 

alcançados, pois foi possível verificar que a informática atende parcialmente as necessidades 

da educação com base no ProInfo, analisando a relação da teoria educacional com a prática 

informacional dos professores, e a formação dos mesmos na utilização dos laboratórios de 

informática.  



 

Quanto ao perfil e identificação dos respondentes analisados, observou-se que todos 

os pesquisados que se disponibilizaram e respondeu o questionário, parte destes da escola C 

contém uma idade entre 25 e 44 anos, e outra parte na escola D entre 30 e 56 anos. Quanto à 

formação e especialização, os indivíduos diversificam em diversas áreas de atuação, e 

possuem entre 01 a 32 anos de prestação de serviços na educação.  

 

Sobre o ensino da informática relacionado com a eficiência entre o aprendizado e 

conhecimento, destaca-se que apesar das duas escolas investigadas obterem laboratórios de 

informática, além das condições distinguirem em meio ás quatro variáveis de respostas e a 

quantidade de computadores serem iguais entre 10 a 20 computadores, foi possível sintetizar 

que os docentes da escola particular possuem um grau de formação adequado para transmitir 

o aprendizado aos alunos. Já na escola pública, observou-se que há um nível deficitário dos 

professores que assumiram estar incapacitados para o uso da informática. Todavia, percebe-se 

que muitos educadores ainda sentem dificuldades quanto aos recursos que esta ferramenta 

oferece e, nesse sentido, a chave problema é a formação, além da preparação dos mesmos 

para saberem utilizar este meio informacional como parte das atividades.  

 

Sobre o atendimento das necessidades da educação com base no ProInfo, verificou-

se de imediato por parte dos dados colhidos que a informática em si incluso no contexto 

escolar da rede pública conhecem este programa, e participaram efetivamente da capacitação, 

preparação e, consequentemente, qualificando-se. No que condiz a escola particular há uma 

grande quantidade de usuários que desconhecem este elemento, já que não tiveram 

experiências vividas anteriormente com a educação pública. Apesar destes índices, vale 

salientar que grande parte dos professores das duas instituições não conhece outro e qualquer 

curso de capacitação que tenha incentivo do governo para utilizar as ferramentas da 

informática. Com isso, diante das atuações cotidianas o trabalho docente não deve se 

restringir apenas em reproduzir o conhecimento, pois faltam parcerias das escolas com 

governo e outras empresas que vivenciam este aspecto, prescrevendo a necessidade de 

reformulação, atualização e criação de novas formas de atuação.  

 

No que diz respeito à relação da teoria educacional com a prática informacional dos 

docentes, observou-se que os respondentes consideram que a frequência é igualitária na 

primeira escola pesquisada, e superior na segunda escola, no que condiz a utilização dos 

laboratórios de informática. Dessa forma, o profissional atuante necessita de incentivo e de 



 

conhecimento preexistente como subsídio, porém, a aplicação desta teoria em prática exige 

uma adaptação do ato pedagógico de acordo com o público alvo. Contudo, com os dados 

obtidos, a utilização da informática como auxílio no processo de ensino-aprendizagem se 

correlaciona de forma satisfatória tanto na escola C, como na D, mesmo necessitando da 

conscientização e direcionamento sobre os instrumentos e recursos a serem recombinados 

com os conhecimentos teóricos e reelaborar maior frequência de utilização.  

 

Os principais obstáculos da pesquisa se caracterizam pelo tempo que foi gasto para 

ser realizada a coleta dos dados, levando em consideração a disponibilidade dos professores 

responderem o questionário, pois alguns estavam em semanas de correção de provas do 

primeiro semestre e outros em conselho de classe. Quanto aos pontos fortes, destacam-se a 

contribuição de vários participantes, além da numerosidade de informações colhidas, 

facilitando na busca dos objetivos.  

 

Portanto, sugere-se como pesquisas futuras o aprofundamento do uso da informática 

nas instituições, dentre o processo de aprendizagem na docência, especificamente a outras 

escolas disponíveis no estado ou município, propiciando condições favoráveis para a 

construção do conhecimento e na prevenção de maiores dificuldades futuras quanto ao uso da 

tecnologia que se renova constantemente.  
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