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RESUMO: O trabalho se propõe a discutir as experiências realizadas durante a 

execução do projeto interdisciplinar na Escola Estadual João Godeiro, no âmbito do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, vinculado ao Curso 

de Pedagogia/CAJIM/UERN, que se firmou na inclusão das ferramentas tecnológicas 

como forma de ensino e aprendizagem. Com o avanço exacerbado da tecnologia na 

contemporaneidade, faz-se necessário que os indivíduos façam uso dessas inovações, na 

perspectiva de uma inclusão digital. A enorme diferença de olhares para as mediações 

tecnológicas na educação devem ser barreiras a serem vencidas na perspectiva do 

conhecimento a ser transmitido pelas ferramentas disponíveis na área da tecnologia. 

Estes fatos foram analisados à luz de Lévy (1990), Belloni (2005), Souza; Fiorentini; 

Rodrigues (2009), Cysneiros (1999), dentre outros. Como resultados alcançados 

destacam-se o pouco envolvimento dos professores no uso das novas tecnologias para 

finalidades educacionais na escola. A maioria deles não tem conhecimentos necessários 

para o incremento dos conteúdos curriculares integrados às tecnologias, devido à falta 

de capacitação na área, embora a instituição sustente os aportes tecnológicos necessários 

para um trabalho que possibilite melhor qualidade no processo de ensino e 

aprendizagem. Compreendendo que o que falta são recursos humanos atualizados, 

espera-se que as ações do PIBID/Pedagogia/CAJIM/UERN minimizem as dificuldades 

e fortaleçam esse processo. 

 

Palavras-chave: Tecnologia de Informação e Comunicação. Inclusão digital. Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A tecnologia tem sido nos últimos anos alvo de questionamentos a respeito de 

sua inserção nos processos pedagógicos nas escolas brasileiras. Cada vez mais o 
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computador desempenha funções que similarmente se instituem em práticas que podem 

servir de instrumentos de ensino e aprendizagem. O professor como agente principal de 

promoção do ensino e estimulo de aprendizagem para o aluno, é um dos atores 

principais que deve está com todos os aportes teóricos tecnológicos “em dia”, isto é, 

compreender os fenômenos da informação e comunicação e seus constantes avanços, 

para que a partir disso possa haver a promoção de uma educação inovadora, com um 

ensino satisfatório e condizente às necessidades das crianças, jovens, adultos e idosos, 

em sua totalidade. 

O presente artigo tem como objetivo apresentar alguns resultados obtidos nas 

atividades desenvolvidas na Escola Estadual João Godeiro, Patu/RN, através do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, vinculado ao Curso 

de Pedagogia do Campus Avançado Professor João Ismar de Moura (CAJIM/UERN). A 

discussão em tela analisa experiências de alfabetização e letramento digital, com alunos 

e professores do 1º ao 5º Ano, e o uso que (não)fazem de instrumentos tecnológicos 

(computador, data-show, DVD), disponíveis nas instalações da instituição. Numa 

perspectiva interdisciplinar, o trabalho envolveu as áreas de língua portuguesa e 

matemática, visando a contribuir para a ampliação dos conhecimentos dos alunos e dos 

professores.  

 

CAMPO DE INTERVENÇÃO: A ESCOLA ESTADUAL JOÃO GODEIRO 

 

A Escola Estadual João Godeiro é uma escola situada no centro da cidade, com 

acesso facilitado a todos os estudantes, sendo sua clientela formada por alunos de 

diferentes realidades, moradores de diversas partes da cidade, mais especificamente dos 

bairros periféricos e com uma história familiar bem peculiar, pois muitos deles são 

criados pelos avós. O funcionamento da escola acontece de forma regular, isto é, as 

aulas acontecem como nas demais escolas, em seu turno vespertino funcionam salas do 

1ª ao 9º, já no período noturno é oferecida a modalidade: Educação de Jovens e Adultos. 

Possui diversos espaços de trabalho extra-sala, tais como salas de arte e leitura, sala de 

informática, de vídeo e também uma pequena quadra de esportes. Os baixos índices do 

IDEB nos anos de 2005, 2007 e 2009 a incluíram nas ações do 

PIBID/Pedagogia/CAJIM/UERN. Entre os objetivos do subprojeto ali desenvolvido, 

destaca-se a intenção de promover a integração entre a universidade e a comunidade 

escolar. Assim, o planejamento se orienta no sentido de desenvolver experiências 



formativas que possibilitem um processo mútuo de aprendizagem entre os estudantes de 

Pedagogia inseridos no subprojeto vinculado ao PIBID e os professores da escola e seus 

alunos de 1º ao 5º Ano, com vistas à melhoria da oferta de ensino nos anos iniciais do 

ensino fundamental. 

 

O TEMA: AS NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

(NTICs) E A INCLUSÃO DIGITAL 

 

Este trabalho se evidenciou na prática da inclusão digital dos discentes e 

docentes, que hoje em dia, devido aos avanços tecnológicos e científicos sofrem 

exclusão no meio acadêmico por não terem o domínio das Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (NTICs), como é o caso de um computador, dentre outros 

elementos que vem a cada dia se desenvolvendo, segundo avanços técnicos, ou seja, 

conhecimentos humanos. Urgem, dessa forma, principalmente na área do ensino, 

trabalhos que viabilizem a harmonia do homem com a máquina de forma a contribuir 

para uma educação digital, em que todos se tornem conhecedores e críticos no uso dos 

inovadores recursos tecnológicos presentes no meio social.  

 Destarte, vivenciamos a era da informação e comunicação, onde as Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TICs) configuram-se como um desafio para os docentes 

em suas salas de aula, devido à desatualização profissional, nesse campo do 

conhecimento. 

No tocante a esta questão, por exemplo, pode-se observar que mesmo diante de 

recursos disponibilizados por programas governamentais, muitos se encontram em 

desuso na maioria das instituições escolares públicas. Não sendo diferente na Escola 

Estadual João Godeiro. No entanto, cabe destacar o esforço dos profissionais docentes 

para uma nova formação: o letramento digital
4
. Mesmo assim, não se constatou no 

Projeto Político Pedagógico da escola mecanismos ou diretrizes que tendam a construir 

uma educação adaptada ao uso dos novos instrumentos educativos que surgem, 

conforme avanços técnicos e científicos da humanidade. 
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 Nesse caso, foi a partir das observações que realizamos, durante as primeiras 

semanas de atividades do PIBID/Pedagogia/CAJIM/UERN na escola, que pudemos 

diagnosticar o grande problema do não uso desse meio de comunicação para finalidades 

educativas. Nesse período, percebeu-se não haver atividades pedagógicas direcionadas 

para o uso do computador em trabalhos com os alunos, embora a escola possua um 

laboratório de informática, com 10 (dez) máquinas adquiridas através do Programa 

Nacional de Informática na Educação (PROINFO)
5
. Indagando sobre isso, tivemos 

como resposta que não se utilizava tais tecnologias porque os docentes não tinham 

qualificação para manusear e/ou mediar às atividades com seus alunos. Tal constatação 

remete ao pressuposto de que há uma lacuna na formação continuada dos professores, 

marcada pela ausência de um trabalho sistemático com as novas tecnologias, mesmo 

sendo esse um tema bastante atual e necessário para a aprendizagem tanto do aluno, 

como também do próprio professor, que além de aprender, possa também mediar os 

conhecimentos digitais da informática educativa.  

Diante de tal constatação, incluímos em nossa pauta de trabalho atividades que 

possibilitassem aos professores e alunos vivenciarem experiências pedagógicas usando 

as TICs como instrumento de ensino e de aprendizagem. 

 

AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TICS NO 

PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) configuram-se hoje como 

indispensáveis ferramentas nas relações sociais e educacionais. É cada vez mais 

impossível conviver sem a utilização das tecnologias, seja no mercado de trabalho, na 

construção de novos conhecimentos ou na área do ensino. 

 As TICs tratam, desta forma, de ferramentas ou meios que possibilitam melhorar 

a comunicação, ou seja, encurtar distâncias, e ainda armazenar dados ou informações. 

Dentre os recursos que se enquadram nestas características, pode-se citar a televisão, o 

rádio, jornais, revistas, câmeras digitais, telefones, celulares, computador e internet, 

dentre outras engenhocas que se encontram a serviço do ensino e que auxiliam 

professores em sala de aula. A tecnologia é para alguns um importante recurso 
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pedagógico, desta forma, “a tecnologia tem que ser compreendida como resultado da 

inteligência humana, e, portanto, há que se colocar a seu serviço. Essa é a consciência 

que se espera do educador crítico” (SOUZA; FIORENTINI; RODRIGUES, 2009, p. 

35). 

 Porém, como já mencionado, no atual contexto educacional a relação entre as 

novas tecnologias e as escolas é relativamente nova, principalmente em sala de aula. O 

uso do computador, por exemplo, estava mais ligado a funções administrativas, dentro 

das escolas, nas secretarias, do que no uso de recurso didático ou metodológico. Ao 

contrário, o que acontecia no meio social, entre os jovens, era a constante utilização 

dessas tecnologias, como é o caso do computador, devido à questão de diminuir o 

tempo e o espaço na execução de certas tarefas diárias. Sendo assim, a utilização de 

ferramentas inovadoras tornou-se um grande desafio ao profissional docente, infligindo-

os novos saberes, por estes estarem distantes da sua realidade social e profissional. 

 Recentemente esse quadro caótico de desatualização do profissional docente 

vem mudando. Professores e escolas estão, aos poucos, cada vez mais, se atualizando. 

No planejamento das aulas, notam-se, por parte dos docentes, a constante utilização de 

programas educacionais, garantidos por canais de TV educativos, feitos especialmente 

para o aprendizado do aluno em sala de aula e de recursos como sites, Power Points, 

jornais, revistas, desarticulando os instrumentos tidos como tradicionais, como o quadro 

negro e o giz, e trazendo à tona novos meios que facilitam o desenvolvimento cognitivo 

e a inclusão digital de muitos alunos em fase de escolarização. Fator este promovido em 

virtude do desenvolvimento das técnicas e da própria cultura de uma sociedade, já que 

segundo Lévy (1990) “a cultura fornece aos indivíduos um enorme equipamento 

cognitivo” (p. 182). 

 Dessa forma, as instituições escolares têm que buscar acompanhar o 

desenvolvimento humano e tecnológico, de acordo com Belloni (2005, p. 10), 

 

[...] a escola deve integrar as tecnologias de informação e 

comunicação porque elas estão presentes e influentes em todas as 

esferas da vida social, cabendo à escola, especialmente à escola 

pública, atuar no sentido de compensar as terríveis desigualdades 

sociais e regionais que o acesso desigual a estas máquinas está 

gerando. 

 

 O que se observa no intercurso das possibilidades e no uso das TICs são 

oportunidades significativas na área da aprendizagem e no desenvolvimento de 



habilidades dos discentes. Sendo assim, surgem novos recursos que facilitam o domínio 

de conteúdos, porém, cabe aqui destacar a importância do acompanhamento e interação 

do professor (mediação pedagógica) na visita dos sites, pois estes podem trazer 

informações fragmentadas ao estudo dos alunos, que buscam, sobretudo, por fatos 

históricos verdadeiros. 

 No que diz respeito à interação Teberosky em uma entrevista para a revista Nova 

Escola (2005) coloca que: 

 

O micro permite aprendizados interessantes. No teclado, por exemplo, 

estão todas as letras e símbolos que a língua oferece. Quando se 

ensina letra por letra, a criança acha que o alfabeto é infinito, porque 

aprende uma de cada vez. Com o teclado, ela tem noção de que as 

letras são poucas e finitas. Nas teclas elas são maiúsculas e, no 

monitor, minúsculas, o que obriga a realização de uma 

correspondência. Além disso, quando está no computador o estudante 

escreve com as duas mãos. Os recursos tecnológicos, no entanto, não 

substituem o texto manuscrito durante o processo de alfabetização, 

mas com certeza o complementam. 

 

No espaço da internet, é possível encontrar um amontoado de jogos e atividades 

propensas a educação das crianças nos anos inicias em diante. São sites que 

administram conteúdos especificamente com intenção educativa, promovendo a 

participação das crianças no mundo digital, fazendo com que ela desde cedo tome posse 

dessas ferramentas para uso no meio social. Assim, como os professores devem ter 

capacitação para mediar aulas com elementos tecnológicos, grande maioria dos 

programas disponibilizados são criados somente a partir de uma análise criteriosa, 

condizendo respectivamente a que públicos eles estão direcionados, ou seja, seus 

conteúdos são planejados sistematicamente para que estejam justamente direcionados a 

aprendizagem do aluno. Nesse caso, a utilização desses novos recursos modifica a 

dinâmica do ensino, as estratégias e o comprometimento de alunos e professores. Com 

esses novos recursos e ferramentas a educação pode oportunizar uma aprendizagem 

significativa, proporcionando que o aluno aprenda de forma dinâmica e motivadora. 

 

DOS PROCEDIMENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS AOS RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

 

Diante da realidade exposta na observação diagnóstica, procedemos com 

atividades ligadas aos instrumentos tecnológicos existentes na escola, bem como na 



utilização da sala de informática, que pouco se utilizava para trabalhos com as turmas 

em momentos de aprendizagem, no manuseio do computador, DVD, data-show e alguns 

recursos midiáticos como filmes em DVD e exibição de slides. 

Considerando que os procedimentos são espécimes de ações preestabelecidas 

para execução durante determinado tempo, imbuídos de atividades concernentes aos 

objetivos determinados, realizou-se um trabalho com base nos seguintes processos: 

 Máquina do tempo – processo de reflexão das mudanças tecnológicas ocorrida 

durante os tempos, podendo, por exemplo, apresentar aos alunos diversos 

aportes tecnológicos utilizados durante o tempo, tais como, máquina de 

datilografar, telefone antigo, calculadora e demais recursos disponíveis em um 

museu na sede do CAJIM; 

 Utilização do Software Educativo: GCompris, que abrange conteúdos 

relacionados à língua portuguesa, matemática, bem como atividades cientificas e 

de estratégias. Como por exemplo, jogos de memória, quebra-cabeça e outros; 

 Exibição de um filme com finalidade educacional: “Walle”. O mesmo traz um 

conteúdo sobre o planeta terra que se encontrava totalmente inabitável por 

consequência do alto consumo dos recursos tecnológicos, além de demonstrar a 

luta constante dos seres humanos em retornar para terra quando encontrada 

alguma fonte de vida; 

 A criação de um jornal escolar, através da utilização textual do software 

educativo BrOffice. Esta possibilidade se daria a partir da nomeação de um 

grupo de alunos para formar a imprensa escolar. A equipe não somente ficaria na 

responsabilidade de elaborar todos os componentes formativos do jornal, mas 

cada um se encaixando em partes constituintes do mesmo, bem como aqueles 

que também não fazem parte da imprensa; 

 Realização de uma oficina com os professores na utilização do software 

educativo: Linux Educativo, que atualmente é utilizado na maioria das 

instituições de públicas de ensino com finalidades educacionais. 

A utilização do software educativo GCompris, disponível no Linux Educativo, 

foi o pontapé inicial das atividades que contava com a presença de elementos gráficos 

virtuais propensos à aprendizagem, tendo em vista, o exercício da língua portuguesa e 

da matemática, a partir do raciocínio lógico e da digitação da escrita no teclado. 



Contudo, a participação se deu no compartilhamento dos computadores em grupos de 

dois pelo fato da grande maioria dos computadores estarem com defeito. 

Como resultados da prática interdisciplinar houve participação dos alunos, 

através de cada atividade/jogo educativo sugerido, ou seja, notamos 

interação/colaboração entre os alunos. Além disto, os estudantes puderam aprender a 

manusear os periféricos mouse e teclado – iniciando-se, assim, a inclusão digital. Pode-

se desenvolver o raciocínio lógico e alguns conhecimentos matemáticos: somar, 

multiplicar e subtrair e a prática da leitura a partir da digitação das palavras cadentes. 

No entanto, a oficina também diagnosticou pontos negativos, como a prática repetitiva 

do uso dos periféricos do computador, por exemplo. Percebeu-se que na segunda 

metade da aula as crianças já começavam a demonstrar desinteresse no manuseio desses 

instrumentos. Essa constatação remete à afirmação de Cysneiros (1999): “os alunos 

também cansam-se facilmente após o efeito da novidade” (p. 18). 

A exibição do filme que tratava da questão da tecnologia e o uso correto da 

mesma, para não ocorrer o acumulo de lixo eletrônico no planeta terra, contou com a 

intenção de provocar um sentimento de conscientização nos alunos a partir da reflexão 

sobre os pontos que se evidenciavam ao longo da exibição, não deixando de imprimir 

nos alunos uma aprendizagem transversal e, ao mesmo tempo, rico de comportamentos 

cômicos dos personagens que colaboravam para atenção dos alunos. Para cada dia de 

aplicação do plano de aula, compreendidos entre os dias 23 a 24 de novembro,  28 a 29 

do corrente mês e 06 e 13  de dezembro, tivemos a participação de 20 alunos do 5º ano 

da escola em tela. Com o término da atividade observou-se que a oficina aplicada 

alcançou resultado satisfatório, pois contribuiu para a reflexão dos alunos atendidos 

sobre o mau uso das tecnologias e os resultados deste para a humanidade.  

Como forma de instigar a leitura, trabalhamos com a criação de um jornal 

escolar, através da utilização textual do software educativo BrOffice, na possibilidade 

de permitir a autonomia dos alunos na busca pelas informações que tanto se requeria na 

produção do mesmo. A oralidade que permeava em cada seção elaborada pelos alunos 

era um dos pontos preponderantes para o desenvolvimento de uma boa oratória. Nesse 

sentido, num primeiro momento houve aula teórica para que os alunos compreendessem 

o sentido do jornal e sua importância, bem como pudessem perceber as estruturas de um 

jornal. Esse procedimento é tido como importante, pois possibilita a elaboração de um 

jornal. Em um segundo momento, os alunos puderam desenvolver um texto de acordo 

com o tema do jornal e suas seções. Depois da elaboração do texto, escrito no caderno 



pelos alunos, eles puderam digitá-lo no computador, através do programa: BrOffice. 

Após as atividades e diante da aula expositiva (método clássico) houve o entendimento 

da estrutura de um jornal, o que é um jornal e qual a sua função na sociedade atual. No 

entanto, no que tange a elaboração do jornal (aula prática), os resultados não foram tão 

satisfatórios. Apesar de ter havido participação dos alunos, interação e mediação 

pedagógica, mesmo assim, os alunos tiveram dificuldade na elaboração dos textos, da 

mesma forma, não havia um programa específico para a construção de um jornal digital, 

sendo utilizado deste modo o BrOffice. O tempo limitado impediu que se fizesse um 

trabalho mais aprofundado. A atividade (jornais impressos) ficou para ser discutida em 

outro momento. No entanto, foi possível realizar um diagnóstico da realidade 

vivenciada, nesse contexto, o qual será usado como referência para atividades futuras. 

Contamos ainda com um diferencial em termos de intervenção, realizamos uma 

oficina com os professores na utilização do sistema Linux Educativo, que atualmente é 

utilizado na maioria das instituições de públicas de ensino com finalidades 

educacionais. Isto alicerçado na grande deficiência diagnosticada na instituição quanto 

ao trabalho dos professores com o próprio computador, seus periféricos e programas. 

 O uso de slides para discussão do conceito de tecnologia educacional e quais as 

conseqüências acerca da utilização das novas ferramentas de ensino para a 

aprendizagem dos alunos foi satisfatório, pois contamos com os relatos de experiências 

e dúvidas das participantes da oficina sobre a utilização de tecnologias em ambientes 

educativos. A atividade prática: manuseio do Linux Educacional e os seus diversos 

programas existentes, dentre eles o GCompris, o editor de texto BrOffice, o KLetters 

(que ajuda na aprendizagem do alfabeto), Kanagram (jogo da ordenação de letras); 

KAlgebra (calculadora gráfica), demonstrou que as professoras supervisoras atendidas 

não haviam passado ainda por um processo de inclusão digital. O conhecimento em 

volta do software educativo trabalhado e seus recursos eram poucos. Portanto, 

aconteceram dificuldades, ainda não superadas, devido ao pouco tempo da oficina 

aplicada, dentre elas a própria motivação das atendidas. Ressaltamos, portanto, a falta 

de familiaridade com o computador e seus periféricos. 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho com as NTICs na Escola Estadual João Godeiro permitiu a alunos e 

professores compreender que estas trazem importantes benefícios ao processo 

ensino/aprendizagem. Entendeu-se, portanto, que a tecnologia está cada vez mais 

possibilitando a diversificação de papéis na contemporaneidade, devido às enormes 

exigências nos campos epistemológicos. No que tange à educação, as tecnologias tem 

sido alvo de questionamentos. O computador como máquina, durante o tempo, tem 

provocado grandes discussões sobre as possibilidades que podem desempenhar no 

campo educativo, respectivamente, no processo de ensino e aprendizagem das escolas 

públicas. 

Nesse contexto, admite-se a necessidade de recursos humanos atualizados, ou 

seja, de professores que busquem por uma formação continuada, como forma de 

aprimorar o ensino oferecido e seus efeitos, não imediatos, porém contínuos. Para tanto, 

a nova lógica de ensino disposta requer cada vez mais do educador, resta saber se ele 

será capaz de mediar o conhecimento a serviço do público alvo que é o aluno. 

A experiência na escola discutida evidenciou também, em termos universais, que 

é possível se trabalhar com as novas tecnologias numa perspectiva interdisciplinar. 

Mesmo havendo dificuldades ao longo da aplicação dos planos de aula, estes foram 

suficientes para tal afirmação e servem de reflexão, sobretudo, para um próximo 

trabalho que enfoque o uso das mídias na educação. 

Finaliza-se este trabalho fazendo referência à importância de programas 

formativos como o PIBID, que surge como alternativa para fortalecer o ensino tanto no 

nível da educação básica, quanto no ensino superior, propondo metodologias inovadoras 

que possibilitarão superar as dificuldades de aprendizagem diagnosticadas nesses 

espaços. 
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