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RESUMO:

Este artigo discute a  relação entre a educação e a tecnologia, analisando a 
complexibilidade  dos  novos  desafios  pedagógicos  para  as  escolas, onde  os 
professores precisam aprender a gerenciar os vários espaços e a integrá-los de 
forma aberta, equilibrada e inovadora. Pois muitas instituições exigem mudanças 
dos professores sem dar-lhes condições para que as efetuem. O objetivo deste 
trabalho consiste em mostrar como é a realidade das escolas com relação ao uso 
dos laboratórios de informática, bem como destacar os vários desafios para a 
execução  do  processo,  onde  muitas  vezes,  as  organizações  introduzem os 
computadores, conectam as escolas com Internet e esperam que só isso melhore 
ou  resolva  os  problemas  do  ensino.  A  pesquisa  foi  realizada  através  da 
investigação por meio de questionário e entrevistas, com questões abertas e 
fechadas, onde foram entrevistados 125 professores da rede pública estadual de 
Curitiba  e  Região Metropolitana Norte.  Os  resultados  indicam  um grupo  de 
profissionais da educação preocupados com a realidade atual do ensino, com 
objetivos, propostas e disposição para a melhoria do mesmo. Indica também a 
necessidade de um melhor acompanhamento do Programa por parte do sistema 
educacional de ensino. Acredita-se, que os resultados obtidos poderão servir de 
embasamento para que os coordenadores alisem a eficácia ou não do Programa, 
na forma como está sendo posto.
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1  INTRODUÇÃO

O período atual está sendo marcado por uma sucessão de 

transformações em vários setores da sociedade, principalmente no que diz 

respeito ao desenvolvimento das tecnologias da informação, que vem 

ocorrendo de forma cada vez mais rápida. 

A educação vem utilizando a expansão e o barateamento dessa tecnologia 
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em seu favor, através de programas do Governo Federal, em convênio com o 

Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC),  vem  implementando  o  Programa 

Nacional de Informação na Educação. No Estado do Paraná, foi criado o Paraná 

Digital que está atuando nas escolas, com a implantação de laboratórios de 

informática.

Essa  disseminação  do  computador  e  de  todos  seus  acessórios  está 

provocando uma grande mudança social. O impacto dessa nova tecnologia tem 

provocado mudanças na  educação.  Todo  esse  processo de imbricação entre 

Educação e Informática no Brasil, tem inicio na década de 70, quando o setor 

educacional é mobilizado a fim de desenvolver e capacitar recursos humanos 

necessários ao desenvolvimento da base tecnológica sobre a qual  estava se 

assentando o modelo econômico e social brasileiro Bonilla( 1997).

É  dentro  desse contexto  que foi  desenvolvido  o  trabalho, objetivando 

relatar  a  experiências  dos  professores  com  relação  aos  laboratórios  de 

informática,  detectando  os  anseios,  dúvidas  e  sugestões  para  o  bom 

desempenho  do  Programa do  Paraná  Digital.  Objetiva  também destacar  a 

realidade sobre o uso das ferramentas tecnológicas dispostas nas escolas, bem 

como a sua importância e a relação do professor com a ferramenta.

A finalidade do trabalho consiste em informar sobre a realidade do uso dos 

laboratórios de informática nas escolas,  bem como detectar as necessidades 

para o bom desenvolvimento do Programa.

A pesquisa realizada trouxe à tona, uma série de informações, indicando 

como o professor percebe as necessidades do uso, bem como os vários desafios 

enfrentados para a sua utilização efetiva dentro do espaço escolar.

O desenvolvimento da pesquisa ocorreu no período de agosto a dezembro 

de  2008,  onde  foram  entrevistados  125  professores  de  escolas  públicas 

estaduais de Curitiba e Região Metropolitana Norte, escolhidos aleatoriamente. 

Para a coleta de dados foram utilizados questionário e entrevistas, com questões 

abertas  e  fechadas,  onde  as  mesmas  foram  tabuladas  analisadas  e 

contextualizadas.

2-O PARANÁ DIGITAL

O governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da 

Educação,  está  buscando  através  do  Paraná Digital  e  do  Portal  Dia  a  Dia 

Educação,  difundir  o  uso  pedagógico  das  Tecnologias  da  Informação  e 



Comunicação  (TICs),  com  a  ampliação  das  Coordenações  Regionais  de 

Tecnologia na Educação e com repasse de computadores, com conectividade e a 

criação de um ambiente virtual para a criação, interação e publicação de dados 

provenientes  das  Escolas  Públicas  do  Estado  do  Paraná.  Sendo  assim,  a 

Assessoria  de  Tecnologia  da  Informação  (ATI)  da  Secretaria  de  Estado  da 

Educação (SEED) está desenvolvendo ações que visam levar por meio de uma 

rede de computadores, o acesso às tecnologias da informação e comunicação 

aos professores e alunos da Rede Pública. 

Para tanto, se faz necessário a atualização e expansão dos laboratórios de 

informática educativa, com a adequação do seu espaço físico para a instalação 

de  uma  infra-estrutura de  alarme,  lógica  e  elétrica  para  a  rede  local  de 

informática.

O Paraná Digital é um dos projetos de inclusão digital do  Governo do 

Estado do Paraná, elaborado pela Secretaria de Estado de Educação (SEED), seu 

objetivo é levar o acesso a Internet, através de uma rede de computadores, aos 

professores e aos alunos de escolas publicas do Paraná. Com o Paraná Digital, 

professores,  alunos,  escola  e  comunidade terão acesso ao  Portal  Dia  a  Dia 

Educação,  que  disponibiliza  conteúdos  de  forma  pedagogia,  auxiliando  os 

professores  no  preparo  das  aulas,  além  de  fornecer  varias  informações 

administrativas para as escolas.

Percebe-se através desse projeto, que a preocupação com a melhoria da 

educação, em especial do Estado do Paraná, está cada vez mais acentuada, e 

diante do atual estágio de desenvolvimento que estamos vivendo, esta , é uma 

oportunidade que não  se pode deixar passar despercebida, pois será de grande 

valia para o desenvolvimento educacional. Assim, o uso da informática como 

ferramenta auxiliar no processo  de ensino aprendizagem poderá apresentar 

resultados bastante positivos.

Porém a introdução da informática na educação, deverá ocorrer de tal 

forma, que possa ser utilizada no processo de ensino aprendizagem, trabalhando 

os conhecimentos através de programas que possibilitem ao aluno a construção 

do conhecimento. Porém, para que isso ocorra, é necessário um projeto de aula 

dinâmico e com direcionamento bem definido.

Percebe-se que o Programa do Paraná Digital é um investimento inovador 

e que trará contribuições bastante significativas para a educação paranaense. 



3 AS CONTRIBUIÇÕES DO USO DA TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA 

NA EDUCAÇÃO

A tecnologia da informática que se faz presente na maioria das escolas 

hoje, tem como propósito a contribuição com a qualidade do ensino, pois se 

constitui  em  uma  ferramenta,  que,  se  bem  utilizada,  os  resultados  serão 

positivos.

Sabe-se  que  o  sucesso  educacional  não  se  concentra  apenas  nas 

ferramentas  metodológicas  utilizadas,  mas  em  especial  na  presença  do 

professor,  que  está  constantemente  procurando  meios  para  melhorar  a 

qualidade do ensino. Neste sentido, a tecnologia da informática possibilita um 

novo caminho a ser percorrido.

O computador é um recurso que pode desencadear uma nova dinâmica 

educacional, proporcionado a possibilidade de mudanças de paradigmas, pois 

facilita  o  fazer,  o  executar e  criar  coisas,  encurta as  distâncias  e  facilita  a 

comunicação. Portanto a sua utilização na educação significa uma possibilidade 

de estruturar, potencializar e fortalecer novas idéias, que podem transformar a 

escola num espaço vivo de produção, recepção e socialização de conhecimentos. 

Bonilla (1997, p.02)

Dentro dessa busca pela qualidade do sistema de ensino, a tecnologia da 

informática poderá ainda contribuir com a melhoria das relações sociais, melhor 

interação entre a comunidade, não só escolar, mas no geral, através de projetos 

educativos, integrando a comunidade para alcançar objetivos comuns.

Seguindo essa linha de pensamento, Bossuet (1985, apud Mesquita, 2005), 

salienta que para o computador se tornar num instrumento valioso na formação 

do  aluno,  é  preciso  estabelecer  algumas  condições  necessárias,  onde  o 

computador deverá ser utilizado como instrumento para o próprio sujeito ampliar 

seu potencial intelectual, contribuindo assim com o processo de aprendizagem.

Acredita-se, que o sucesso do processo educativo se dá a partir da parceria 

entre  professor  e  aluno  e  a  construção do  conhecimento  nesses  sujeitos 

interativos. Assim, para haver um ensino significativo, as aulas precisam ser 

mais  participativas,  interativas e  envolventes.  Os  alunos  devem  se  tornar 

agentes da construção de seu próprio conhecimento, o professor por sua vez 

estará utilizando a tecnologia para dinamizar as aulas e orientar os alunos na 

construção de seu saber.

Dentro  desse  contexto,  a  pesquisa  realizada  deixa  claro  alguns  dados 



bastante significativos com relação a tecnologia da informática. 

A  implementação e  funcionamento  dos  laboratórios de  informática  nas 

escolas é indispensável e  essencial,  pois vai  contribuir  para a formação dos 

indivíduos, o que é extremamente importante para o crescimento dos mesmos e 

o convívio em sociedade

4  PESQUISA DE CAMPO  E ANALISE  DE DADOS

A  seguinte  pesquisa  resultou  da  preocupação  com  a  utilização  dos 

laboratórios de informática, já que as escolas públicas, estão recebendo várias 

máquinas para serem utilizadas com os alunos.

Diante  dos  questionamentos,  dúvidas  e  angústias  dos  professores, 

consideramos esta,  uma pesquisa pertinente para o  momento.  Seu  objetivo 

principal será identificar os anseios, expectativa e desafetos de professores com 

relação às tecnologias nas escolas.

O trabalho de campo desenvolveu-se no período de agosto a dezembro de 

2007, onde a coleta de dados ocorreu por meio de questionário e entrevistas, 

com questões abertas e fechadas, enfocando a questão do uso dos laboratórios 

de informática nas escolas. 

A pesquisa foi realizada com 125 professores de oito escolas, sendo cinco, 

da região Metropolitana Norte, e três de Curitiba. Os professores entrevistados 

correspondem  àqueles  que  estavam  em  hora  atividade  no  momento  da 

pesquisa.

             A execução da pesquisa apresentou facilidade, mas também alguns 

percalços que não chegaram a comprometer os resultados. Foi uma pesquisa 

fácil  de  executar  pelo  fato de  envolver  profissionais  da  educação, os  quais 

estavam sempre no  local  e  dispostos a  contribuírem com suas experiências 

diárias.

Para análise dos dados, levamos em consideração a opinião da maioria 

dos investigados. Dessa forma, o resultado obtido com a pesquisa foi o 

seguinte:



QUADRO 01- DADOS REFERENTES À QUESTÃO: VOCÊ ACREDITA QUE O USO 

DA TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA PODERÁ MELHORAR O APRENDIZADO DOS 

ALUNOS? POR QUÊ?

Respostas Total das 

respostas

Porcentage

m %
Sim 118 95%
Não   07 5%
Total Geral 125 100%

Fonte: Oliveira, 2008.

No quadro 01, aparece bem claro a visão dos professores com relação ao 

uso da tecnologia da informática como instrumento metodológico, que poderá 

melhorar o aprendizado dos alunos, onde 95% dos entrevistados acreditam na 

melhoria da qualidade do processo de ensino aprendizagem a partir do uso 

das tecnologias da informática.

Na seqüência à pergunta do quadro 01 (por quê), obteve-se respostas 

bastante instigadoras, que devem ser analisadas mais profundamente, já que 

se trata de questões abertas, o que traz um teor crítico muito maior.

Dentre os  entrevistados,  uma parcela  bastante  significativa,  cerca de 

95%  deles  consideram  que  o  uso  da  tecnologia  da  informática  poderá 

contribuir  para  a  melhoria  da  qualidade  do  ensino,  pois  é  através  dessa 

ferramenta que o indivíduo poderá ter maior interação com o mundo, com 

mais informações, o que favorece a novos conhecimentos e conseqüentemente 

a novas buscas, desafios e conquistas.

Percebemos  também,  o  professor  ainda  inseguro  quanto  ao  uso  da 

ferramenta  tecnológica,  essa  insegurança  é  indicada  por  apenas  5%  dos 

entrevistados, o que é um fator bastante positivo. Existiu também um grupo 

de professores que preferiu não manifestar sua opinião, correspondendo um 

total de 5% dos entrevistados. Diante destes resultados percebe-se a presença 

de espírito do professor e a confiança de que tudo depende de um trabalho 

coletivo e interdisciplinar.

Desta forma, de acordo com Almeida (2005, p.22,114), as tecnologias 

da informática com todas suas potencialidades podem dar grande contribuição 

à formação dos professores, à administração das escolas, à democratização da 

pesquisa,  ao acesso de dados,  a difusão dos estudos continuados,  enfim, a 

elevação da educação à categoria de ciência e de força social.



Nesse  sentido  percebe-se  a  necessidade  do sucesso  do  Programa do 

Paraná Digital, pois poderá melhorar e elevar o nível da educação no Paraná.

No quadro 02, está referenciada a posição dos professores com relação 

ao uso do laboratório de informática nas escolas. Observe .

QUADRO  02-  DADOS  REFERENTES  À  QUESTÃO:  VOCÊ  JÁ  USOU  O 
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA?
Respostas Total das 

respostas

Porcentagem 

%
Sim 45 36%
Não 80 64%
Total Geral 125 100%
Fonte: Oliveira, 2008.

Através  dos  resultados  obtidos,  observa-se,  que  a  maioria  dos 

professores,  ou  seja  64%  deles  não  fazem  uso  dos  computadores  no 

laboratório de informática. Porém, para que o professor possa fazer uso desta 

ferramenta metodológica de forma prazerosa e efetiva é necessário que ele 

tenha  domínio  da  ferramenta.  Assim,  diante  das  expectativas  dos 

entrevistados e da realidade existente nas escolas, acreditamos ser prudente, 

um maior  desempenho  do sistema educacional  no sentido  de  oferecer  aos 

educadores cursos de aperfeiçoamento,  para que os mesmos possam atuar 

junto aos laboratórios de informática de forma segura e efetiva, favorecendo 

assim um melhor desempenho dos educandos.

As  tecnologias  modificam  algumas  dimensões  de  nossa  inter-relação 

com o  mundo  da  percepção  da  realidade,  da  interação  com o  tempo  e  o 

espaço.  Tem-se  que  levar  em  conta  que  está  acontecendo  um  novo  re-

encantamento com a tecnologia, porque estamos numa fase de reorganização 

em  todas  as  dimensões  da  sociedade.  Percebe-se  que  os  valores  estão 

mudando, que o referencial teórico com o qual avaliávamos tudo, já não esta 

dando conta de explicações satisfatórias como antes (MORAN, 2004, p. 17).

Assim,  dentro  desse contexto,  os  educadores  precisam acompanhar  o 

processo de mudanças, onde como agente transformador precisa atuar de forma 

dinâmica e consciente. Portanto, para que isso se efetive realmente, algumas 

medidas precisam ser tomadas.

No quadro 03, fizemos referência à seguinte questão: o professor se acha 

preparado para trabalhar com os alunos no laboratório de informática? 



QUADRO 03- DADOS REFERENTES À QUESTÃO: VOCÊ SE ACHA CAPACITADO 
PARA TRABALHAR COM SEUS ALUNOS NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA?
Respostas Total das respostas Porcentagem %
Sim 34 27%
Não 91 73%
Total Geral 125 100%
Fonte: Oliveira, 2008.

Percebe-se, que 73% do total dos entrevistados, não se acham preparados 

para atuarem nos  laboratórios de  informática,  segundo eles,  por  não terem 

recebido curso de aperfeiçoamento. 

Percebe-se também que o professor é convicto de que a tecnologia da 

informática trará benefícios para o processo educacional, dessa forma, ele com 

certeza encontrará meios para trabalhar com a ferramenta. Pois o educador traz 

dentro de si um grande poder de decisão e de transformação, sendo assim, a 

ferramenta tecnológica será apenas mais um desafio além de muitos outros que 

já foram vencidos.

No entanto, não podemos deixar de considerar que 28% dos entrevistados 

consideram  que  a  presença  de  um  auxiliar  técnico  nos  laboratórios  de 

informática  iria  contribuir  enormemente  para  o  sucesso  da  efetivação  do 

programa instituído pelo governo.

Diante  disso,  percebemos que  um  trabalho  e  forma  coletiva  poderá 

resultar em dados bastante positivos , e que será de beneficio para todos, em 

especial para aqueles que buscam na escola a sua formação enquanto cidadão, 

e ser humano.

Nesse contexto, Piaget, apud Mesquita (2005) salienta, “que o primeiro 

objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas, pessoas 

criativas,  inventivas  e  descobridoras, formar  mentes  que  possam verificar, 

questionar e não simplesmente aceitar tudo que lhe é imposto”(p.05).

É  justamente nesse contexto que encontramos a  resposta para tantos 

questionamentos. Pois, a  escola foi,  e é o local onde as pessoas interagem, 

aprendem, buscam informações,  crescem e se aperfeiçoam. Desta forma, os 

educadores dispõem de um recurso extremamente importante para o sucesso do 

programa, que é o espaço humanizado. Porém, muitas vezes o que acontece, é 

que o professor tem medo de expor suas idéias, seus projetos e conquistas, por 

não considerá-los importantes,  ele se auto-flagela e as vezes subjuga o seu 

potencial, sem se dar conta do seu valor e do seu poder de  participação e 



contribuição para com a sociedade.

No quadro 04, foi feito a análise dos resultados obtidos a partir da seguinte 

questão: a escola onde você trabalha facilita o uso das ferramentas tecnológicas 

existentes na escola? 

QUADRO  04-  DADOS  REFERENTES  À  QUESTÃO:  A  ESCOLA  ONDE  VOCÊ 
TRABALHA, FACILITA O USO DAS FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DISPOSTAS NA 
ESCOLA? 
Respostas Total das respostas Porcentagem %
         Sim 81 65%
         Não 44 35%
Total Geral 125 100%
Fonte: Oliveira, 2008.

Os  dados  indicam  a  disponibilidade  de  todos,  para  a  melhoria  da 

educação, pois existe uma unidade com relação aos objetivos desejados. Cerca 

de 65% dos entrevistados concordam que a escola disponibiliza meios para a 

utilização  das  ferramentas  tecnológicas  existentes.  Este  dado  é  bastante 

relevante,  pois  mostra a  preocupação geral relacionada com a  melhoria da 

qualidade do ensino.

Na sequência, perguntamos aos entrevistados, que questões consideram 

relevantes  com relação às novas tecnologias? Os resultados obtidos ,  mais 

uma vez deixou claro, a confiança do professor e a certeza de que a tecnologia 

da  informática  poderá  contribuir  enormemente  com o  processo  educativo. 

Entre  os  125  entrevistados,  cerca  de  65%  deles  indicaram  como  ponto 

relevante,  a  presença  das  tecnologias  em  nosso  meio  e  que  usá-la  como 

instrumento educativo é de suma importância. Observe o quadro abaixo:

QUADRO 05- DADOS REFERENTES À QUESTÃO: QUESTÕES QUE VOCÊ 
CONSIDERA DE MAIOR RELEVÂNCIA COM RELAÇÃO ÀS NOVAS TECNOLOGIAS;

Respostas Total das 

respostas

Porcentage

m %
1-Apenas mais uma tecnologia surgindo 

na escola;

25 20%

2- Mais uma forma do governo gastar o 
dinheiro público

11 9%

3- Iniciativa muito importante para 
auxiliar o processo ensino 
aprendizagem;

81 65%

4- Uma boa maneira do professor tornar 
suas aulas mais interessantes ;

81 65%



5-A educação não deve estar a serviço 
demais esse evento capitalista, que na 
verdade é uma forma de manobrar a 
sociedade. 

11 9%

Total Geral 125 100%
Fonte: Oliveira, 2008.

Dentro  desse  contexto,  Soffner  (2005,  p.63-68),  afirma  que  uma 

proposta de educação alicerçada nesta visão de tecnologia pode ser decisiva 

na promoção do desenvolvimento humano, pela expansão de sua inteligência, 

tanto individual quanto coletiva.

Analisando  as  respostas  dos  entrevistados,  nos  chamou  a  atenção,  o 

levantamento  dos  pontos  positivos  e  negativos  com  relação  ao  uso  das 

ferramentas tecnológicas nas escolas,  como pode ser observado no quadro 

06(seis).

QUADRO  06-  DADOS  REFERENTES  À  QUESTÃO:  PONTOS  POSITIVOS  E 

NEGATIVOS

Pontos 

positivos

Total das 

respostas

% das 

resposta

s 

Pontos 

negativos

Total das 

respostas

% das 

respostas

1-Abre os 
horizontes, 
ampliando o 
crescimento 
intelectual

40 93 % 1-Falta 
orientação 
para  o 
professor

29 66%

2-Motivação 04 10 Estimula  a 
preguiça  de 
ler  e 
escrever

15 35%

Fonte: Oliveira, 2008.

 Dentre  os  125  entrevistados,  apenas  44  deles  responderam  a  esta 

questão,  os  demais  correspondem  àqueles  que  nunca  trabalharam  nos 

laboratórios  de  informática,  portanto  não  poderiam opinar.  Dentre  os  que 

trabalham ou trabalharam com a ferramenta, indicaram como ponto positivo a 

importância  do  uso  da  ferramenta  para  o  crescimento  intelectual  dos 

indivíduos, ampliando seus horizontes. Entre os pontos negativos que foram 

detectados, a maior indicação foi referente a falta de orientação, onde muitas 

vezes o professor deixa de utilizar a ferramenta tecnológica não por falta de 

empenho, mas sim por falta de compreensão e domínio da máquina. 



Diante  da  realidade  detectada,  fica  evidente  a  necessidade  para  o 

professor  de  um  aperfeiçoamento  nesse  sentido.  Pois,  o  pouco  uso  dos 

laboratórios  esta  relacionado  justamente  a  essa  problemática,  mas  que 

independente disso, os professores acreditam que a ferramenta é de grande 

importância para o processo de ensino aprendizagem. Desta forma, percebe-

se a urgência de um trabalho efetivo por parte do sistema educacional para  o 

bom desenvolvimento do programa. 

Dentro desse contexto, não é simplesmente a implantação das máquinas 

nas escolas que irá mudar o atual quadro educacional, é antes de tudo a postura 

do educador frente ao computador. Pois de nada adiantará os computadores de 

última geração e programas modernos nas escolas, se o profissional não estiver 

preparado  para  utilizá-lo.  O  professor  precisa  ser  reciclado  e  iniciado  na 

informática educativa para que possa utilizá-la como instrumento de ensino 

aprendizagem.

Diante dos questionamentos e resultados da pesquisa, conclui-se, que na 

perspectiva dos  educadores,  a  ferramenta  da  informática  será  de  grande 

utilidade para auxiliar no processo educacional, mas que também é emergente a 

necessidade de preparo dos profissionais da educação.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O acesso à Internet possibilita a escola estar diariamente conectada com 

todo  o  mundo,  a  escola  pode  integrar-se  ao  universo  digital  para  realizar 

diversos objetivos educacionais, para que isso seja possível a escola tem que 

se  preocupar  com  a  infra-estrutura  adequada,  como  o  numero  de 

computadores  e  formas  diversificadas  de  conexidade,  estes  seriam  os 

primeiros passos, depois tem que se preocupar com que tipo de aluno vai ter 

acesso  a  esses  meios  de  comunicação,  com  que  finalidade,  ensinar 

computação ou ensinar com o auxílio do computador,  questões como estas 

ajudam  a  escola  a  refletir  qual  o  propósito  de  ensino:  a  resposta  a  esta 

indagação  orienta  a  tomada  de  decisão  para  questões  como,  que  tipo  de 

equipamentos deve adquirir, que orientações curriculares acarretarão essas 

transformações, ou qual a  formação será necessária aos professores que vão 

trabalhar com esses novos meios.

A partir dos resultados, percebe-se que o professor é bastante otimista e 

que  esta  sempre  em  busca  de  meios  que  favoreçam  e  facilitem  o 



desenvolvimento educacional dos alunos. Muitas vezes sem medir esforços, 

está sempre em busca de algo novo. Desta forma, a tecnologia da informática 

não passará despercebida pelas escolas, pois no final, é o educador que fará a 

diferença.

Detectamos  também,  que  suas  angustias  e  questionamentos  estão 

relacionados justamente na forma como vêem a educação, querendo sempre 

melhorá-la,  amenizar  seus  problemas,  às  vezes  não conseguem, mas  estão 

sempre tentando fazer o melhor que podem.

Diante dos questionamentos e resultados da pesquisa, concluímos que 

na perspectiva dos educadores, a ferramenta da informática será de grande 

utilidade para auxiliar no processo educacional, mas que também é emergente 

a necessidade de preparo dos profissionais da educação.

Diante disso, acreditamos que ser educador é muito mais que dar aulas, 

é  antes  de  tudo  pensar  no  individuo  como  ser  humano  dotado  de 

necessidades,  sentimentos,  defeitos  e  virtudes,  um  ser  humano  capaz  de 

transformar e ser transformado a partir daquilo que lhe é proporcionado.
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