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Resumo 
 

Este artigo pretende fomentar discussões e reflexões sobre o processo de introdução da 

informática e do computador no ambiente escolar, com vistas ao desenvolvimento da 

formação crítica e cidadã dos alunos. Assim, tem como finalidade investigar o uso do 

computador como instrumento pedagógico em sala de aula, voltado para a ruptura do 

paradigma das aulas tradicionais expositivas, que há tempo está ultrapassado, buscando 

estimular outro modelo de ensino, mais focado na motivação dos alunos e na elaboração 

de trabalhos e pesquisas. 
 

Palavras-chave: Informática na educação. Computador. Ensino. Formação crítica. 

Cidadania. 

 

Abstract 
 

This article intends to foment discussions and reflections about the process of 

introducing computer science and the computer in the school environment, with a view 
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to the development of the students' critical education and citizenship. The purpose of 

this study is to investigate the use of the computer as a pedagogical tool in the 

classroom, aimed at breaking the paradigm of traditional lectures, which has long been 

out of date, seeking to stimulate another model of education, more focused on student 

motivation and elaboration of works and researches.  
 

Keywords: Informatics in education. Computer. Teaching. Critical training. 

Citizenship. 

 

Introdução 

 

A informática vem adquirindo cada vez mais relevância no cenário 

educacional. Sua utilização como instrumento de aprendizagem e sua ação no meio 

social vêm aumentando de forma rápida entre nós. Como consequência, a educação tem 

passado por mudanças estruturais e funcionais frente a essa nova tecnologia.  Houve 

época em que era necessário justificar a introdução da informática na escola. Hoje, no 

entanto, já existe consenso quanto à sua importância. Porém, o que vem sendo 

questionado é a forma com que essa introdução vem ocorrendo. 

Tendo o computador como meio de pesquisa e instrumento pedagógico, o 

professor deve estar apto a ensinar e aprender com o aluno, sendo crítico com os 

conteúdos encontrados na rede mundial (internet), ensinando os alunos a selecionar os 

sites e conteúdos mais adequados e confiáveis, descartando os inapropriados ou de 

pouca confiabilidade.  

O professor pode utilizar softwares pedagógicos que ajudam a criança no 

raciocínio lógico, coordenação e leitura, entre outros aspectos, por ser um recurso 

tecnológico inovador em sala de aula. Tornando as aulas mais atraentes, os alunos ficam 

mais interessados no conteúdo, pois veem o computador como entretenimento e não 

como uma obrigação. Assim, a informática ganha cada vez mais espaço no ambiente 

educacional, numa conjuntura em que a evolução tecnológica é constante e rápida.  

Portanto, a geração que irá depender dessa tecnologia deve estar bem-

preparada. Na área da educação, a introdução à informática deve acontecer logo nos 

primeiros anos de vida escolar do aluno, pois esta familiarização com o computador 

facilitará sua compreensão. Mais motivador ainda é saber que essa tecnologia tem 
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progredido com ferramentas facilitadoras do conhecimento, como os softwares 

educacionais. 

Mesmo com toda tecnologia, muitos fatores têm impedido este avanço na 

educação brasileira e com tantos projetos que o governo apoia em torno da informática, 

não há um retorno eficiente nos resultados. Quais são esses resultados? O que a 

informática tem a oferecer além do que já está disponível na educação brasileira? 

Quanto à sua aplicação prática e relevância, o tema aparece como assunto em diversos 

artigos, em debates, em propostas comerciais e em decisões governamentais. 

A informática tem o poder de despertar diversos potenciais, aumentar a 

autoestima, o gosto e o prazer pelo conhecimento. Claro que não é nenhuma mágica; 

tais objetivos dependem de recursos e força de vontade do educador. A informática 

representa uma transformação ampla, que vai além do processo de ensino e 

aprendizagem, preparando os cidadãos de forma plena para viver no novo milênio, 

comunicando-se com o mundo e assumindo o comando de suas vidas. Nesse contexto, 

muitos mitos precisam ser desfeitos, principalmente aquele que insiste em anunciar a 

substituição do professor pela máquina.  

 

1 Informática na educação 

 

A informática na educação é hoje uma realidade porque já se usa e muito 

informática na educação, de várias formas e em várias áreas. Ao mesmo tempo, é uma 

promessa não realizada porque poucas escolas estão equipadas, os professores não estão 

preparados e faltam verbas para a informática. 

Feitas essas constatações, existe uma discussão, com muitas polêmicas, sobre o 

uso da informática na educação. Esta discussão tem semelhança com as muitas 

discussões que surgem sempre que aparecem novas tecnologias. Lembra, por exemplo, 

a discussão em torno do uso ou não de calculadoras em salas de aula, quando a 

calculadora eletrônica se popularizou.  

Deve-se permitir ou não este uso? Os alunos devem aprender a calcular sem 

calculadora? É isto adequado em um mundo em que todos usam calculadoras? Por outro 
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lado, será que os alunos, usando calculadora, deixarão de desenvolver habilidades de 

cálculo importantes, tanto no uso prático, quanto na formação intelectual? 

A discussão do uso de informática na educação é semelhante. Então, os 

questionamentos devem ser deslocados para o uso da informática na educação e o 

computador como ferramenta educacional. A abrangência desse assunto é inegável: 

estamos num mundo globalizado, tecnológico, cheio de serviços e de recursos que nos 

chegam via informática. Como educar neste mundo onde a informação circula 

livremente e é abundante?  

Compare-se isto ao mundo – não faz muito tempo, duas ou três décadas atrás – 

em que o acesso físico ao conhecimento era caro e penoso. Comprar um livro era caro e 

uma enciclopédia, então, dificílimo. Procurava-se acesso a bibliotecas públicas para 

consultas que se fazem hoje no Google e em outros sites de busca. Pediam-se livros 

emprestados, tiravam-se cópias. Hoje pesquisa-se na internet, onde se encontra quase 

tudo. 

 

2 Literatura e contexto 

 

As várias questões levantadas pela informática na educação estão presentes 

cotidianamente, tal como o problema da falta de preparo dos professores; programas 

governamentais que demandam grandes quantias em dinheiro, porém, sofrem por 

ingerências diversas, gastando com tecnologia e esquecendo a formação dos docentes; a 

falta de recursos; a falta de planejamento na introdução da tecnologia; benefícios do uso 

dos equipamentos; inclusão digital; a questão da quantidade que se coloca em todos os 

problemas educacionais devido ao tamanho do Brasil; a questão do tempo necessário 

para colher os benefícios da tecnologia, dentre tantas outras questões. 

Pesquisas bibliográficas demonstram grande quantidade de publicações. 

Porém, pelo exame do que há publicado já se pode perceber que o tema ainda não foi 

tratado de forma plural e multidisciplinar. Há muitos livros e artigos sobre o uso da 

informática na educação, com foco no uso dos recursos de Informática. Exemplo disso é 

constatado em Freire e Prado (2000): ao contrário das inúmeras publicações que servem 
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como simples guias de uso dos softwares Word, Excel, Powerpoint e outros, essa obra 

de Freire e Prado se concentra no papel do professor, mostrando como ele pode usar 

essas ferramentas para educar. 

Outros livros exploram o lado filosófico e sociológico do uso da informática, 

considerando as mudanças da sociedade e do ensino, decorrentes do uso da tecnologia. 

Entre eles está Lévy (1997), que previu e analisou várias tendências tecnológicas 

decorrentes do surgimento da informática. Em particular, sua análise do groupware se 

aplica à transmissão de conhecimentos entre grupos de aprendizado. Outro conceito 

importante nessa obra é sua análise da história do texto, que coloca a pergunta de como 

será a relação com o texto para as pessoas que cresceram num ambiente em que os 

computadores estão presentes em todas as atividades. 

Numa vertente mais orientada ao software, propriamente dito, mais do que ao 

uso do computador, temos Papert (1994), que desenvolveu Logo, o jogo da tartaruga, 

sistema com o qual crianças podem programar os movimentos de uma tartaruga. Com 

isso, Papert abre dois caminhos em Informática na Educação. Um, é o lado lúdico, 

ensinando a programar com um jogo divertido para os alunos. Outro, é o lado de 

informática como uma disciplina, uma matéria que deve ser ensinada aos alunos para 

que aprendam a desenvolver software. Ambos, caminhos bastante polêmicos até hoje. 

No estado da arte sobre informática e computação na educação e no ensino, 

podemos mencionar também Fagundes, Sato e Maçada (1999), Moraes (2003), Oliveira 

(2001) e Valente e Freire (2001). A bibliografia existente aponta para as várias 

considerações a fazer sobre o tema, que podem ser organizadas sob os seguintes 

tópicos: 

[1] Informática na escola como ferramenta administrativa; 

[2] Informática na educação como sistemas de apoio ao ensino: dentro deste 

tópico se destacam, em particular, os sistemas de ensino à distância; 

[3] Ferramentas didáticas proporcionadas pela informática: aqui há uma 

variedade de recursos e, entre eles, destacamos os jogos educacionais; 

[4] A Informática ensinada na escola: neste tópico discutimos e avaliamos a 

conveniência de se ensinar informática como uma disciplina útil para a formação do 
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educando. Em todos os tópicos o papel do professor é o foco da atenção. 

É sabido que a informatização nas escolas está aumentando cada vez mais. 

Porém, isto não significa que o computador está sendo utilizado de forma eficiente. A 

barreira do investimento em máquinas e infraestrutura está sendo transposta. No 

entanto, falta formação qualificada para professores e gestores. 

Conforme FVC (2010, s/p), o uso da informática nas escolas está na seguinte 

situação: 

O Centro de Estudos da Fundação Victor Civita, em parceria com o Ibope e o 

Laboratório de Sistemas Integráveis da Universidade de São Paulo, acaba de 

divulgar uma pesquisa com 400 escolas públicas de 13 capitais brasileiras 

que revela a quantas anda o uso do computador e da internet nas instituições 

de ensino. O estudo aponta que, apesar de os dados levantados sobre recursos 

e infraestrutura serem favoráveis, falta formação qualificada para professores 

e gestores. A pesquisa revela que 98% das unidades têm computador, 

impressora, TV e DVD. Projetor ou datashow estão presentes em 85% dos 

casos, assim como máquina fotográfica digital (79%) e filmadora (50%). O 

acesso à internet já é via banda larga em 83% das escolas. No entanto, o 

desafio é colocar tudo a serviço da aprendizagem, pois 73% têm laboratório 

de informática, mas quase um quinto deles não usa o espaço para atividades 

com os alunos. 

 

 Dados mais recentes mostram que há laboratórios de informática em 81% das 

escolas públicas, mas somente 59% são utilizados: “O número de professores que utilizam 

a internet em atividades com os alunos cresceu de 39% para 49%, mas a baixa 

velocidade da conexão ainda é um desafio para as públicas” (VARELA, 2017, s/p). 

O computador como auxiliar de ensino se apresenta como interessante do 

ponto de vista teórico e relevante quanto à sua aplicação prática. Do ponto de vista 

didático, dos métodos de ensino que ajudam o professor a utilizar as técnicas adequadas, 

o computador se destaca como a ferramenta por excelência, o que torna possível elencar 

e analisar as possíveis vantagens e as dificuldades que podem surgir como consequência 

do uso do computador no ensino.  

 

3 Os jogos de computadores na educação infantil 

 

O computador se apresenta, nos dias de hoje, como um importante instrumento 

educacional. Por meio de sua utilização, podem-se desenvolver atividades com 
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conteúdos estudados em sala a partir de um novo enfoque. Além de ricas e estimulantes, 

as atividades desenvolvidas no computador garantem uma definição e agilidade 

diferentes de outras ferramentas pedagógicas. 

De acordo com os Referenciais Curriculares para a Educação Infantil 

(BRASIL, 1998, p. 41), “o trabalho direto com crianças nesta fase de aprendizado exige 

que o professor tenha uma experiência polivalente, principalmente em relação ao uso de 

novas tecnologias, como os computadores, tendo como finalidade o desenvolvimento 

social, cultural e cognitivo dos alunos”. 

Assim, o computador propicia atividades por meio de títulos de software 

apropriados e apresenta-se atualmente como uma considerável ferramenta do 

aprendizado, favorecendo a utilização de estímulos sensoriais, que conduzem ao 

desenvolvimento perceptivo. O ambiente interativo encoraja os alunos à exploração e à 

concretização e permite compartilhar ideias e hipóteses, favorecendo assim seu 

desenvolvimento cognitivo, envolvendo habilidades como percepção, coordenação 

motora fina, coordenação viso-motora, formação pessoal e social, música e arte, 

linguagem e vocabulário, dentre outros. 

Um dos aspectos que os jogos de computadores podem auxiliar na educação 

infantil é o desenvolvimento da percepção que, segundo Piaget (1985, p. 85), é a 

habilidade do cérebro de associar informações captadas pelos sentidos: “As 

subcategorias da percepção incluem a discriminação auditiva (distinguir os sons, de 

acordo com as características apresentadas) e a visual (por meio de uma das partes 

reconhecer o todo, relacionar símbolos com objetos, quantidades e outros elementos)”. 

Jogos como “Pense Brincado”, “Mickey Mouse Primeiros Passos”, “Coelho 

Sabido”, “The Pooh”, entre inúmeros outros amplamente adotados nas escolas infantis 

brasileiras, podem contribuir para o desenvolvimento da percepção, por meio da 

classificação, concentração, memorização e orientação espaço-temporal. 

As aulas nos laboratórios podem contemplar estes objetivos, adaptando-os à 

realidade das atividades por meio do uso do computador e de seus jogos envolvendo as 

palavras e a sua interpretação, como por exemplo: apreciar livros interativos, ouvir as 

histórias narradas de determinados softwares, familiarizar-se com a escrita por meio do 
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contato com diversas atividades em português e em editores de textos infantis, dentre 

outros. Dessa forma, o aluno enriquecerá seu vocabulário, uma vez que vivenciará 

também experiências de diferentes ambientes, sugeridos durante a exploração de 

distintos programas, adequados a cada faixa etária. 

É muito importante ressaltar que os jogos de computadores devem ser 

aplicados como um complemento pedagógico que valorize o aprendizado e o 

desenvolvimento significativo e integral dos alunos. Em outras palavras, os jogos de 

computadores não surtem efeitos positivos se forem praticados sem um propósito. 

As novas tecnologias, computador, internet, softwares, colocam à prova mais 

uma vez a capacidade do educador e forçam a adaptação ao meio e ao ambiente social 

tornando-o um elo de conhecimento dessas tecnologias, podendo transformar o processo 

de aprendizagem. Porém, para que isso aconteça o educador tem que estar ciente e 

conhecer seu papel na sociedade do conhecimento. 

As aulas ministradas pelos professores por meio de jogos educativos fazem 

com que o aluno goste cada vez mais de participar por iniciativa própria e não como 

uma obrigação. O design gráfico planejado e executado com clareza em caráter lúdico, 

de acordo com os princípios básicos teóricos educacionais, permite que o aluno obtenha 

resultados imediatos de trabalhos. 

Isso não quer dizer que os jogos educativos venham substituir totalmente lousa, 

giz, livros, aparatos experimentais, mapas e demais recursos, mas acredita-se que hoje 

os softwares estão mais adaptados ao mundo atual do que o modelo tradicional utilizado 

pela escola. Os jogos de computadores são mais uma opção que o professor poderá 

utilizar em aulas. Dessa forma, o aprendizado acontece de maneira informal e prazerosa, 

envolvendo diferentes conteúdos pedagógicos. 

 

4 Redes sociais, multimídia e softwares educacionais 

 

As redes sociais podem e devem servir como ferramenta pedagógica; contudo, 

os profissionais da educação apenas utilizam tais ferramentas por interesse particular de 

alguns, sendo que o que deveria existir é uma prática de incentivo por grupos, escolas e 
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redes de ensino. As ferramentas de redes sociais devem ser usadas como práticas 

pedagógicas, de forma integrada ao currículo. Não adianta só acessar a rede dentro da 

escola, sem uma proposta. Tem que ter alguém olhando e orientando, verificando se os 

alunos estão gerando conteúdo de fundamento, se tem um conceito sendo trabalhado. 

Para tornar o uso das atividades em rede como prática pedagógica, a realidade deve 

estar comtemplada no currículo. O professor deve ser assertivo, usar os conhecimentos 

prévios dos alunos, pedir ajuda no que os jovens conhecem mais, organizar uma 

dinâmica na sala de aula que dê voz a quem sabe. 

 Por outro lado, o uso excessivo de multimídia, como cores, sons e 

movimentos, não resultam, necessariamente, em melhor aprendizado. Para John Herriott 

(1992, p. 80 apud CHAVES, 2011, s/p) há “uma possibilidade bastante acentuada de 

que antes do final deste século os estudantes venham a receber toda a sua instrução 

através de computadores, sem absolutamente nenhum contato com professores vivos”, 

afirmação ousada que não se confirmou na prática. 

No site Knol, a Unit of Knowledge, uma divisão do Google, Silva (2011) 

aponta para dois aspectos do uso de tecnologias no ensino: o computador propriamente 

dito e a internet como uma vastíssima enciclopédia em que os alunos podem e devem 

descobrir informações. O texto, com ênfase na área humanística, analisa softwares 

educacionais, o uso da internet como ferramenta educacional no Brasil e a educação à 

distância. 

Valente (2011) compara as várias formas de usar o computador como 

ferramenta de ensino, enquanto Rosini (2011) demonstra as inúmeras possibilidades de 

uso do computador no ensino, com ênfase nos resultados positivos e vários exemplos, 

com uma grande variedade de ferramentas educativas. Freire e Prado (2000) resenham 

os programas básicos que podem ser usados diretamente no ensino e a FVC (2010), 

apresenta pesquisas muito completas, com estatísticas sobre o uso do computador nas 

escolas brasileiras, mostrando que as escolas estão mais bem-equipadas do que se 

pensa, mas que a capacitação dos professores está muito aquém do desejável. 

 Segundo Fontoura (2018), por mais que a desconfiança docente com relação ao 

uso das novas tecnologias venha diminuindo, ainda há muitos desafios para utilizar 
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essas ferramentas de forma a contribuir para a aprendizagem dos alunos:  

Os números demonstram que a formação é mesmo um dos grandes desafios 

no que diz respeito ao uso da tecnologia. De acordo com a pesquisa TIC 

Educação 2016, do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da 

Sociedade da Informação (Cetic.br), 54% dos professores não cursaram na 

graduação disciplina específica sobre como usar computador e internet em 

atividades com os alunos. Além disso, 70% não realizaram formação 

continuada sobre o tema no ano anterior ao levantamento. Dos que 

realizaram, 20% afirmaram que a capacitação “contribuiu muito” para a 

atualização na área. (FONTOURA, 2018, s/p) 

 

 

5 Possíveis usos da informática no ensino 

 

É importante considerar que o computador surgiu como a primeira máquina 

universal, ou seja, máquina que aceita diferentes programas que, portanto, pode ser 

programada para realizar uma infinidade de tarefas distintas. Além disso, o computador 

lida com números ou símbolos, sendo, uma ferramenta de uso na área do conhecimento. 

As duas últimas considerações apontam para um uso crescente da informática 

no ensino, com prováveis bons resultados e um enriquecimento da atividade de ensinar. 

O fato de ser máquina universal que lida com símbolos faz do computador a ferramenta 

ideal para o ensino. Assim, é possível elencar diversos usos da informática na educação:  

 Instrução programada, com roteiro realizado pelo computador; 

 Jogos educativos, que estimulam o aluno a pesquisar e a resolver problemas, 

servindo como instrumentos de ensino. Área em franco desenvolvimento, com uma 

grande quantidade de softwares já disponíveis e com uma linha de desenvolvimento de 

jogos chamada “gamificação” que consiste em transformar material educacional em 

jogo. Aqui estão incluídos jogos para adultos, jogos de treinamento em esporte ou em 

atividades como pilotagem de avião. A área de jogos educativos tem recebido muita 

atenção e investimentos nos últimos anos; 

 Aprendizagem por descoberta: esta área tem um sem-número de aplicações, 

como usar uma calculadora ou planilha para desenhar gráficos de funções e estudar seu 

comportamento em matemática; 

 Pacotes aplicativos, incluindo-se aí tanto programas administrativos quanto 

programas de uso típico de escritório como editor de textos, planilha de cálculo, 
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apresentador de imagens; 

 Programas tutoriais que apresentam um conteúdo educacional de forma 

sistemática; 

 Programas de exercício e prática, lista de exercícios com roteiro, dicas e 

respostas; 

 Simulação: softwares de simulação permitem aos alunos reproduzir 

experiências de física e química sem necessidade de laboratório. Permitem também 

desenvolver experimentos com funções matemáticas; 

 Aplicativos para o uso do aluno e do professor: programas que facilitam a 

interação professor-aluno, como, por exemplo, programas que permitem a alunos numa 

sala de aula equipada, receber no seu computador o que o professor escreve numa lousa 

eletrônica. Ou ainda programas que aplicam provas com correção imediata; 

 Resolução de problemas através do computador: há uma infinidade de 

problemas que podem ser resolvidos com uso do computador, para alunos que já têm 

conhecimentos de desenvolvimento de software; 

 Produção de música: o computador pode ser usado para escrever música e 

ouvir o resultado sem necessidade de instrumentos e orquestra; 

 Programas de controle de processo: ainda pouco usados em escolas, mas 

muito usado em indústria, estes programas acompanham processos com etapas bem-

definidas. Podem, por exemplo, ser usados em educação a distância, para acompanhar o 

cronograma de uma disciplina, registrando aulas, trabalhos, avaliações e resultados 

finais; 

 Computador como comunicador: o computador, conectado à rede, internet, 

permite comunicação e diálogo, direta com programas de chat ou como correio via e-

mail ou ainda em tempo real com imagens como Skype. Permite, assim, o trabalho em 

grupo e a troca de experiências entre alunos; 

 Metodologias de aprendizagem de programação: um exemplo é a 

metodologia Logo de Ensino-Aprendizagem, que transmite as bases da programação 

através de um software que recebe dos alunos comandos de movimentação de uma 

tartaruga. Há vários softwares deste tipo. Ressalte-se que existe uma polêmica sobre o 
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ensino de informática no ensino fundamental. Há uma corrente que acha que não deve 

ser ensinada e há uma corrente oposta; 

 Software administrativo: apesar de não serem usados diretamente no 

processo educacional e sim servirem para apoiar a administração escolar, devemos 

considerar que os softwares administrativos, como sistemas de contabilidade, de 

controle de recursos humanos, de gestão de estoque, são úteis na administração escolar, 

liberando os diretores e gestores para dedicar mais tempo ao processo pedagógico. 

Existem e são utilizados no mercado de softwares específicos para escolas, incluindo o 

controle e gestão de salas de aula, de professores, a elaboração do calendário escolar e o 

acompanhamento de desempenho dos alunos; 

 Softwares para educação à distância: aqui há toda uma modalidade de 

ensino que só é possível com o uso de computador e da internet. Há vários softwares 

para operação do ensino à distância. 

 

5.1 Vantagens 

 

As vantagens identificadas no decorrer da pesquisa seguem listadas abaixo, 

com descrição sucinta: 

 Inserir o aluno na sociedade informatizada: a sociedade hoje está cada vez 

mais informatizada. Empresas e instituições usam largamente a informática. No dia a 

dia das famílias, temos também o computador doméstico, o acesso à internet, o uso de 

jogos baseados em computador e a variedade de aparelhos e gadgets que são 

computadores especializados, como o smartphone ou o iPad. A escola não pode ficar à 

margem deste mundo informatizado. O aluno que usa computador em casa e na rua 

deve ser familiarizado e usar o computador na escola de forma natural; 

 Redução do custo do ensino: o uso da informática é um importante fator de 

redução de custos e a educação sofre sempre com limitações de orçamento; assim, a 

vantagem de redução de custo é importante; 

 Acesso a informações, enciclopédias, tabelas: a Informática, considerando 

tanto o computador quanto o acesso à internet, coloca à disposição de professores e 



REVISTA ACADÊMICA  

DA FACULDADE FERNÃO DIAS 

 
 

13 

Revista Acadêmica da Faculdade Fernão Dias, ISSN 2358-9140, volume 5, número 18, novembro de 

2018. http://www.fafe.edu.br/rafe/ 
 

alunos, a custo baixo ou quase nulo, toda a informação de enciclopédias, textos, 

referências e informação produzida por colegas. Pode ser vista como uma imensa 

biblioteca; 

 Acesso barato a textos clássicos: caso particular da vantagem anterior, os 

textos clássicos, tanto em humanidades quanto em ciências, muitas vezes caros ou 

inacessíveis, estão disponíveis gratuitamente na internet para professores e alunos; 

 Despertar da curiosidade no aluno: este efeito, tanto do computador quanto 

da internet, já pode ser observado no dia a dia, com crianças explorando o universo de 

jogos e informações disponíveis. Esta curiosidade é fundamental para o aprendizado. 

Manter e estimular a curiosidade e a exploração/navegação da internet é dever do 

educador; 

 Aumento da criatividade, principalmente nos casos de utilização no auxílio 

à aprendizagem de crianças deficientes; 

 Auxílio no aprendizado: a informática é uma ferramenta poderosa como 

auxílio no aprendizado, como, por exemplo, na utilização de softwares educacionais; 

 Maior produtividade: o educador consegue maior produtividade com 

informática, utilizando softwares de gestão administrativa; na educação à distância e, 

em geral, no processo de ensino quando o educando usa softwares educacionais; 

 Maior produtividade: o educando, por ter acesso rápido a enciclopédias e 

dicionários, consegue melhores resultados em seu tempo de estudo; 

 Formas novas e melhores de ensinar, usando os vários softwares 

educacionais, jogos educativos e todos os recursos da informática. 

 Assim, emerge e ideia de que é possível educar para a cidadania, 

desenvolvendo o pensamento crítico e reflexivo por meio do uso do computador, numa 

perspectiva mais humanista e menos tecnicista do processo de ensino-aprendizagem, 

com o auxílio do professor que deve estar preparado para essa orientação. 

 

5.2 Dificuldades 

 

Há muitas dificuldades no uso da informática na educação. Algumas podem ser 
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classificadas como resistência usual a algo novo. Existem outras dificuldades reais, 

como o custo inicial e dificuldades intrínsecas, como a necessidade de capacitar 

professores no uso da informática. A seguir, apresenta-se a lista de dificuldades 

identificadas, várias delas relacionadas às vantagens enumeradas anteriormente. 

 Custo da informática: abrange custo do equipamento, do software, da rede, 

da instalação, do espaço necessário, da equipe técnica, do suporte. Apesar da previsível 

redução de custos em longo prazo, há um investimento inicial elevado, difícil de ser 

realizado dentro dos parcos orçamentos das escolas públicas brasileiras e de muitas 

escolas privadas. Este obstáculo é considerável, levando-se em conta as dificuldades 

financeiras da educação no país, que vão desde o problema de remuneração adequada 

aos professores até o dos equipamentos de sala de aula. Esta dificuldade é a razão do 

pouco uso de informática em nosso ensino; 

 Necessidade de capacitação de professores, equipe técnica e 

administradores: esta dificuldade, relacionada a poucos recursos, também tem sido uma 

barreira ao uso da informática. Um programa extenso de capacitação seria necessário 

para reciclar todos os professores e capacitá-los ao uso da informática, dificuldade esta 

aumentada pela rápida evolução da tecnologia, que exige uma reciclagem constante; 

 Falta de preparo dos próprios educadores e educandos: esta dificuldade, 

consequência da anterior, também pode ser resolvida com programa de treinamento de 

professores. Atinge também os alunos, que apesar de familiarizados com o computador, 

o veem mais como uma máquina de jogos do que um instrumento de aprendizado; 

 Barreiras à inovação tecnológica: assim como nas empresas e instituições, 

também nas escolas há barreiras à inovação, por diversas razões que incluem o temor de 

ser deslocada pela informatização, a acomodação a ferramentas convencionais de 

ensino, o medo de não estar capacitado a ensinar com as novas ferramentas da 

informática; 

 Falta de paciência: a informatização, por representar uma mudança 

profunda, requer tempo para aprendizado e desenvolvimento de prática de uso. A falta 

de paciência dos usuários, frequentemente os leva a desistir na primeira dificuldade e aí 

se desinteressarem pela informatização; 
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 Falta de software adequado: apesar dos enormes progressos recentes, 

estamos ainda no início do desenvolvimento de softwares educacionais. É frequente o 

professor de determinada disciplina descobrir que ainda não há softwares para aquilo 

que quer ensinar. Existem também no mercado muitos softwares pobres, desenvolvidos 

às pressas para atender o mercado crescente de software educacional, e que não estão à 

altura da necessidade de um ensino de qualidade; 

 Falta de software em português: a grande maioria dos softwares 

educacionais aparece primeiro em inglês. Só depois de algum tempo é que surgem as 

traduções para o português e, muitas vezes, não existem. Esta é uma barreira para uso 

de software educacional em nosso país. Há exceções, como por exemplo, o software 

Alice de ensino de programação, que tem versão em português e grupo de 

desenvolvimento ativo em São Paulo; 

 Uso excessivo da informática: as influências negativas causadas pela 

utilização de técnicas relacionadas com a tecnologia (computadores), ou seja, a 

utilização excessiva das máquinas e se realmente a utilização da tecnologia 

(computadores) significará um aperfeiçoamento efetivo do ensino no país. 

 

Considerações finais  

 

Transformar esse lazer em aprendizado é um grande desafio. O ideal seria que 

o aprendizado tivesse o mesmo gosto saboroso do lazer e fosse uma fruta tão tentadora e 

suculenta quando a fruta da diversão. Algumas escolas, isoladamente, já conseguiram 

superar esse desafio, mas são poucas. Não estamos dizendo que não funcione, mas 

acreditamos que ainda não tenhamos encontrado a fórmula para isso. A maior vantagem 

seria que as escolas, os professores e os alunos conversassem entre si e trocassem 

experiências em torno da educação.  

Tratar de assuntos que extrapolem o aprendizado também pode ser 

interessante. Professores e alunos podem discutir o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) nas redes sociais. Podem e devem discutir o vestibular, dificuldades, carreira. 

Se a escola começar a criar esses espaços e fóruns, pode ser que a rede funcione. O que 
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muda a escola é o professor e não apenas o fato de ele se integrar a uma rede social. 

Antes disso, é necessário entender que a educação hoje tem outro significado. 

Atualmente, o professor já não é a única fonte de informação que o aluno tem; portanto, 

é preciso compreender que seu papel é criar estratégias para que o aluno aprenda, seja 

com a escola, com a internet, com o celular ou com o livro.  

É preciso, ainda, que haja empenho de todos os sujeitos envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem (professores, diretores, coordenadores, alunos, pais e 

comunidade) para que os recursos tecnológicos utilizados nas escolas favoreçam o 

processo reflexivo, necessário à formação de cidadãos críticos, conscientes de seus 

direitos e empenhados na construção de uma sociedade mais igualitária, justa e digna 

para todos. 
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