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1. Introdução

A educação é de fundamental importância para 
todos nós. Pois é por meio dela que conseguimos 
chegar a nossa meta. Porém o índice de qualidade da 
educação no Brasil não anda muito bem, segundo o 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB) que apurou os dados em 2008, mas os exames 
foram feitos em 2007 os estados do DF, PR, SC e SP 
obtiveram as melhores notas, porém ainda não é o 
suficiente, pois o ideal seria se a nota fosse 6,0. Mas 
esse ainda não é um caso preocupante, o que preocupa 
atualmente é o estado de Pernambuco que teve uma 
das piores notas, com 3,6 nas séries iniciais; 2,8 nas 
séries finais e 3,0 no ensino médio, este último não 
atingiu a meta esperada que era de 3,1. Esses dados 
comprovam o baixo nível de desenvolvimento da 
educação no Brasil.[6]

A tecnologia já se expandiu para vários lugares com 
o intuito de melhorar e tornar mais eficaz o trabalho. 
Então, porque não trazer para dentro da sala de aula? E 
isso foi realizado, só que precisa de reajuste.

O computador pode funcionar como poderoso 
motivador ao aprendizado. Quando bem usados, os 
computadores têm contribuído, de forma decisiva, para 
despertar o interesse pelos estudos. [5].

Com a tecnologia nas escolas a maneira do aluno 
absorver os assuntos fica mais fácil, pois como os 
alunos de hoje nasceram na “era tecnológica” tudo 
relacionado a ela fica mais fácil de aprender.

A tecnologia tem influências positivas em vários 
aspectos e para várias ocasiões. Quase todas as escolas 
adotaram essa nova metodologia, tanto as públicas 
como as privadas. Porém, apenas possuir os 
equipamentos que auxiliem as aulas não contribui para 
o maior aprendizado do aluno, é preciso saber usá-los. 
É ai onde mora o problema, o(s) responsável(s) por ter 
equipado a escola não pensou na possibilidade de que 
nem todas as pessoas que pretendem fazer uso dessas 
novas máquinas não sabem mexer. Não adianta ter 
algo se não sabe utilizar, é preciso aproveitar, como 
exemplo: usando softwares.

O objetivo do trabalho é mostrar que acesso às 
máquinas é apenas uma parte do problema, é preciso 
resolvê-lo ao certo, ou seja, esses recursos têm valor 
apenas se tiverem o seu uso submetido a um tratamento 
pedagógico adequado como, por exemplo, um 
treinamento para preparar os professores e só então 
eles vão conhecer as vantagens da tecnologia na 
escola.

Fundamentação Teórica

A. Tecnologia nas escolas

Os computadores estão em todos os postos de trabalho 
modernos, inclusive na sala de aula, aprender a usá-los é 
parte do processo de alfabetização. [1].

Muitas escolas possuem televisão, DVD, data show, 
computadores e etc. Mas esses aparelhos não são 
disponibilizados para o aluno, pelo simples fato de que na 
escola não existe alguém responsável ou que saiba como 
fazer a instalação dos aparelhos ou no caso do computador 
auxiliar no manuseio e mostrar como tal programa funciona 
e o que ele é capaz de realizar. Além da má utilização dos 
equipamentos, ou seja, o uso sem finalidade didática. [2].

B. Tecnologia sem aproveitamento
Inserir a escola na cultura da informação equipá-la com 

um arsenal de recursos disponíveis, como o computador e a 
internet. Todavia, esses recursos têm valor apenas se 
tiverem o seu uso submetido a um tratamento pedagógico 
adequado.

Ao considerarmos o uso de computadores na educação, 
temos que considerar diversos fatores, como hardware, 
software, infra-estrutura de redes e recursos humanos. Então 
de nada adianta ter disponibilidade de ótima infra-estrutura 
tecnológica, sem os recursos humanos capacitados. É como 
costumam dizer os especialistas: o computador pode, sim, 
dar contribuições relevantes à sala de aula, mas tudo 
depende de como se faz uso da tecnologia. [4].

As escolas esbarraram em dificuldades básicas. Os 
especialistas, no entanto, insistem que investir em 
tecnologia não basta. A maior dificuldade das escolas não é 
ampliar o uso dos aparatos, mas saber aproveitá-los na 
metodologia do ensino. "Se a escola investe em tecnologia é 
preciso pensar na formação dos professores, para que esse 
investimento beneficie os alunos. Não adianta o professor 
dar aulas com toda aquela parafernália se a escola não os 
preparar para o uso efetivo das ferramentas” [3]. A metade 
das máquinas acumula pó nos laboratórios porque precisam 
de manutenção ou são ignoradas pelos professores, que 
muitas vezes não sabem sequer ligar o equipamento. O 
restante dos computadores, mesmo em uso, serve apenas às 
burocráticas aulas de informática.

Materiais e Métodos

Este trabalho foi conduzido por meio de pesquisas de 
campo em escolas públicas e privadas da cidade. Através da 
visita e perguntas feitas para alguns alunos e professores, 
pode-se tirar conclusão de que muitas escolas possuem 



recursos tecnológicos, porém pouquíssimas utilizam, e 
menos ainda permitem que os seus alunos façam uso.  
As que permitem que os estudantes façam uso das 
máquinas, essa utilização é realizada nas aulas 
burocráticas de informática, onde o aluno aprende 
apenas o básico do básico sobre o computador. 

Algumas perguntas feitas para alunos e professores:
 A escola disponibiliza Data Show para a 

apresentação de trabalhos?
 Fora a aula de informática você utiliza o 

computador para fazer pesquisas de 
trabalhos?

 Algum outro professor traz um software que 
facilitar o entendimento e aprendizado do 
aluno?

 Você sabe manusear um computador?
 Sabe os pontos positivos que ele tem a 

oferecer?

Resultados e Discussões

Das 14 escolas visitadas, apenas três disponibilizam 
seus equipamentos para o uso. Sendo que cinco escolas 
disponibilizam com pouca periodicidade as máquinas 
para seus alunos professores. Apenas seis dessas 
escolas disponibilizam computadores para os 
professores utilizarem fazendo pesquisas e preparando 
aulas (Gráfico 1). Porém, parte dos professores não 
sabe como manusear o computador.

Muitos alunos disseram que o momento que mais 
utilizam os computadores é nas aulas de informática. 
Porém, as aulas são apenas uma vez por semana, e, 
devido ao grande número de alunos e a pequena 
quantidade de computadores a turma é dividida e o 
tempo de uso das máquinas é ainda mais reduzido. 
Então entra metade dos alunos e lá permanecem até a 
metade da aula, depois têm de sair para que a outra 

parte dos alunos assista à aula e nesse meio tempo 
aprendem apenas a utilizar o Word, Excel, Paint além de 
outros aplicativos e pouco sobre a rede mundial de 
computadores, internet.

Não se usa as máquinas em  outras aulas, tão pouco são 
disponibilizadas para pesquisas e estudos. 

Espera-se que agora com o Curso de Sistemas de 
Informação, instalado em Serra Talhada, os alunos e 
professores possam influenciar as escolas para um caminho 
melhor do uso da tecnologia e com isso os alunos 
aprenderem cada vez mais e de uma maneira eficaz.

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a 
utilização da tecnologia nas escolas por meio de pesquisas. 
Tendo em vista que a exploração da tecnologia para o 
aprendizado do aluno ainda é incipiente. 
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Gráfico 1. Disponibilidade das Máquinas Para Alunos e Professores


