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INTRODUÇÃO 

 

A cada dia, a tecnologia vem se desenvolvendo constantemente, estando cada 

vez mais presente no cotidiano das pessoas, tanto no convívio social como nas 

relações de trabalho. Tendo em vista essa inserção da tecnologia nas mais diversas 

áreas do conhecimento, ingressar no mercado de trabalho requer frequentemente um 

currículo que contenha, no mínimo, um curso de informática básica. 

Cursos nessa área apresentam, muitas vezes, um custo elevado, dificultando o 

acesso por famílias de baixa renda. Sabendo que a maioria dos filhos dessas famílias 

são estudantes de escola pública, uma das possibilidades para promover a inclusão 

digital seria inserir a informática como disciplina obrigatória no currículo, ainda que 

a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) não a contemple como componente 

curricular obrigatório (BRASIL, 2018). 

No caso da rede privada de ensino, algumas escolas dispõem da disciplina de 

informática, porém sem a devida estrutura física e sem profissionais licenciados para 
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A escola pública possui inúmeras dificuldades, porém, quando 

falamos em ensino de informática para a rede pública com tempo 

integral só podemos compreender todas as suas peculiaridades 

quando estamos engajados na escola. A atuação no Programa de 

Residência Pedagógica nos deu a possibilidade de contribuir com 

a formação do conhecimento dos alunos ao utilizarmos as 
tecnologias presentes no cotidiano escolar. Nossa escola-campo foi 

a Escola Estadual Poeta Renato Caldas, localizada na cidade de 

Assú/RN, onde trabalhamos em conjunto com o professor em sala 

de aula. Notamos que não é fácil introduzir a disciplina de 

informática na escola pública de tempo integral, uma vez que a 

informática não é uma disciplina obrigatória no currículo. Por esse 

motivo, tivemos que usar a interdisciplinaridade para que fosse 

possível o encontro da informática com a realidade institucional. 

Sendo assim, auxiliamos os docentes colaborando para um melhor 

desempenho dos alunos, inclusive com relação às aprendizagens 

no campo da informática. 

 

Ensino de Informática; 

Novas Tecnologias; 

Interdisciplinaridade. 

RESUMO PALAVRAS-CHAVE 
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o ensino. Sousa et al. (2011, apud Jungues; Orlovski, 2014, p. 2.) afirmam que� “o�

computador é usado para ensinar qualquer assunto, não apenas sobre ele mesmo, 

principalmente�com�o�objetivo�de�estudos”,�em�que�o�aluno,�por�meio�da�informática,�

adquire conceitos teóricos e práticos. 

A utilização de softwares que auxiliam na elaboração de trabalhos escolares 

têm sido um método que vem contribuindo para melhorar o desempenho das 

produções dos alunos. Entretanto, um estudante da rede pública de ensino, em nossa 

sociedade, não tem acesso aos conhecimentos necessários para utilizar esses 

softwares, uma vez que muitas escolas não oferecem esse tipo de serviço e nem 

apresentam a infraestrutura adequada. Como resultado, a falta de habilidades em 

utilizar softwares básicos ainda é uma realidade. 

No Programa de Residência Pedagógica (PRP), os bolsistas residentes 

ingressam na escola-campo da rede pública e passam por uma série de fases, 

desenvolvendo distintas atividades, entre as quais o contato com as principais 

dificuldades enfrentadas pelos alunos em sala de aula. Assim, o curso superior de 

Licenciatura em Informática, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus 

Ipanguaçu, por meio do PRP, pode contribuir com a inserção do ensino de 

informática no ambiente escolar, criando vínculos entre as instituições de ensino e 

unindo o objetivo do Programa às normas da escola. 

Em sua ampla forma de trabalhar, o auxílio da tecnologia vem possibilitando 

trazer novas formas de adquirir e facilitar essa aprendizagem em sala. Dessa 

maneira, este capítulo visa apresentar a importância do ensino da informática como 

possibilidade de inovação, desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, assim como 

promover a utilização das principais ferramentas que contribuem para que essa 

preparação seja significativa no processo de construção do conhecimento. 

Nesse sentido, atuamos enquanto licenciandos do curso superior de 

Licenciatura em Informática, no Campus Ipanguaçu por meio do PRP, como bolsistas 

residentes, na Escola Estadual Poeta Renato Caldas, localizada na cidade de 

Assú/RN. 

O trabalho envolveu abordagem interdisciplinar e dialógica com as disciplinas 

obrigatórias constantes do currículo da referida escola. Buscamos contribuir com os 

professores colaboradores para o desenvolvimento de suas aulas e auxiliar no 

processo de aprendizagem.  

No pensamento de Zabala (1998), a concepção que se tenha sobre a maneira de 

realizar os processos de aprendizagem constitui o ponto de partida para estabelecer 

os critérios que devem permitir tomar as decisões em aula. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Em uma era em que a tecnologia se encontra indissociável do cotidiano e do 

ambiente escolar, surgem diversas possibilidades que podem contribuir de forma 

significativa para a educação pública do nosso país, preparando os alunos para um 

mundo em constantes e céleres mudanças, uma vez que a tecnologia está presente 
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em todas as formas que conduzem o conhecimento e podem facilitar a 

aprendizagem. Para (MORAN, 2018, p. 135): 

 
Quando falamos em tecnologias, costumamos pensar imediatamente em 

computadores, vídeo, softwares e internet (...), mas o conceito de tecnologia 

é muito mais abrangente. Tecnologias são os meios, os apoios, as 

ferramentas que utilizamos para que os alunos aprendam. A forma como 

nos organizamos em grupos, em salas, em outros espaços: isso também é 

tecnologia. O giz que escreve na lousa é tecnologia de comunicação, e uma 
boa organização da escrita facilita – e muito – a aprendizagem. (...) O livro, a 

revista e o jornal são tecnologias fundamentais para a gestão e para a 
aprendizagem, e ainda não sabemos utilizá-la adequadamente. O gravador, 

o retroprojetor, a televisão, o vídeo também são tecnologias importantes. 

 

A aprendizagem, portanto, vai além do conceito que idealizamos sobre 

tecnologia, ela se concretiza em tudo que colabora com a aprendizagem. No entanto, 

as tecnologias digitais estão um passo à frente como método eficaz de ensino, 

podendo ser utilizada como forma de atrair a atenção e o interesse de nossos alunos. 

 
Estrutura da escola-campo 

 

A Escola Estadual Poeta Renato Caldas encontra-se localizada no município 

de Assú/RN e está inserida em um contexto social de pobreza, risco e 

vulnerabilidade social, onde atende a comunidade em um período integral. Apesar 

de apresentar instalações com necessidade de adequações, por exemplo, das 52 salas 

de aulas apenas 12 estavam em funcionamento, a escola possuía uma infraestrutura 

que permitiu a realização das atividades propostas, tendo em vista que ela dispunha 

de laboratório de informática, além de duas salas de vídeo. Ao todo, a instituição 

apresentava 68 funcionários, dos quais 32 eram professores, 27 servidores dos setores 

administrativos e nove do apoio pedagógico, para atender aos 311 alunos 

matriculados. 

Durante a participação no PRP, estivemos engajados dentro do âmbito escolar, 

contando com o auxílio de um docente/preceptor-voluntário, que nos acompanhou 

durante a realização das atividades, e dos alunos, que, em sua maioria, sempre nos 

respeitavam. A convivência com esses alunos nos tornou cada vez mais capacitados 

em seguir nossa formação docente, mesmo não tendo a oportunidade de nos 

aprofundar diretamente na área do curso de informática. 

 
Interdisciplinaridade 

 

O PRP traz como proposta ao licenciando trabalhar em escolas de ensino 

público com a disciplina de formação acadêmica, colaborando com a construção do 

conhecimento dos alunos. Porém, essa foi a maior dificuldade, pois a disciplina de 

informática ainda não está presente no currículo das escolas e, por isso, seria 

necessário apropriar-se da interdisciplinaridade para se trabalhar com a informática. 
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A escola-campo onde os bolsistas residentes atuaram é de tempo integral e não teria 

alternativa para se trabalhar informática com seus alunos, pois seus horários são 

todos preenchidos com as disciplinas curriculares obrigatórias. 

A interdisciplinaridade foi trabalhada em conjunto com as disciplinas 

curriculares da escola-campo, evidenciando inúmeras formas de aplicar a informática 

e a tecnologia nos conteúdos planejados pelos professores. Assim, os bolsistas 

residentes escolheram disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 

História e Geografia para que a informática pudesse atuar de forma conjunta, 

mostrando aos alunos inúmeras possibilidades de aprender essas disciplinas através 

de meios tecnológicos de ensino. 

A interdisciplinaridade, de acordo com o pensamento de Fazenda (2011), 

envolve todo o processo de ensino, desde a interação das disciplinas à organização 

do ensino, e isso não só contribui para uma nova forma de ensinar, mas também de 

aprender. Logo, essas relações entre as disciplinas acrescentam de forma significativa 

no conhecimento que é transmitido pela escola, tornando a metodologia do professor 

mais dinâmica. 

 
Repensar as práticas de ensino 

 

No primeiro contato com os professores da escola, conversamos sobre a 

proposta de trabalharmos em conjunto e transformar a aula tradicional em algo mais 

prático e criativo, mostrando a importância do uso das tecnologias que a escola 

disponibiliza para os alunos, sem perder o foco dos conteúdos que seriam 

ministrados na disciplina. 

Sousa (2011, p. 21) faz uma excelente colocação a respeito do professor em 

relação a repensar sobre suas práticas: 

 
Encontra-se nessa perspectiva a possibilidade para que professores da 
educação básica e de outros mais variados níveis de ensino possam rever 

concepções de sustentação de suas práticas cotidianas, terem acesso e 
apropriar-se dos conhecimentos necessários para trabalhar com a produção 

de vídeos digitais na sala de aula ou em outras interfaces nas diversas 

disciplinas escolares, com vista a propiciar motivação e aprendizagem. 

 
Assim,� ainda� segundo� esse� autor,� “é� necessário� que� o� professor� recrie� seus�

conceitos sobre suas aulas e utilize a tecnologia não apenas como ferramenta de 

ensino� e� aprendizagem,� mas� também� como� forma� de� motivar� o� aluno”� (SOUSA,�

2011, p. 21). Essa motivação é conquistada, também, quando o aluno percebe a 

importância daqueles conteúdos trabalhados em sala com sua vida cotidiana. 

Zabala (1998) alerta que é necessário que o professor insista em dizer para o 

aluno que todas as aulas planejadas contribuem de alguma forma em sua formação. 

Para isso, a participação do aluno é de fundamental importância para a construção 

do seu próprio conhecimento. 
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O aluno, muitas vezes, encontra-se distante dos conhecimentos que podem ser 

adquiridos através do uso das tecnologias, por não ter acesso em casa e/ou pelo fato 

de o professor não interagir com essa forma de aprendizagem. A partir das práticas 

diárias como colaborador e mediador do conhecimento, é necessário que o professor 

desenvolva o hábito de autoavaliação de suas formas de ensinar e reflita sobre como 

tem contribuído e o que pode ser recriado em sua aula. Dessa maneira, suas práticas 

de ensino podem proporcionar conhecimentos diversos aos alunos de forma mais 

eficiente em meio à era digital. 

Os conhecimentos na área da informática têm contribuído significativamente 

para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno, pois, além de ser um recurso 

dinâmico que pode ser aplicado em todas as áreas, ainda trabalham o raciocínio 

lógico do aprendiz. Como papel de um futuro docente, pensamos o quanto seria 

importante levar ao aluno de escola pública uma nova forma de adquirir o 

conhecimento. Aplicar as tecnologias às ciências não é tão simples assim, pois requer 

bastante planejamento e criatividade. Contudo, sabemos o quanto isso pode 

significar no processo de formação, não só dos alunos daquela escola-campo, mas 

também em nossa formação. 

 

Adaptando os conteúdos curriculares à tecnologia 

 

Na prática educacional, temos que estar sempre inovando para promover o 

melhor desempenho do docente e o melhor desenvolvimento dos discentes. 

Pensando em ambos esses aspectos, criamos meios alternativos de trabalhar a 

informática em sala de aula. Como diz Flores (1996, apud Lopes;� 2004,� p.� 3)� “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”. 

Existe uma grande necessidade de se trabalhar os conhecimentos básicos da 

área da informática, uma vez que o aluno da escola pública não possui conhecimento 

no que diz respeito às inúmeras funções e utilidades que a informática pode trazer 

para fins educacionais. Isso contribuiu para que os bolsistas/residentes pudessem 

atuar diretamente com os alunos na escola-campo, e, ao mesmo tempo, na própria 

formação docente, pois a nossa intervenção permitiu a reflexão acerca das práticas 

que envolvem o conhecimento. Inspirados em Corte e Lemke (2015), acreditamos que 

é através dessa junção de teoria e prática que possibilitará criar ou reformular teorias 

e desenvolver competências de acordo com a realidade de cada escola. 

De acordo com o site Portal da Educação, o envolvimento da informática e das 

novas tecnologias transformou toda a sociedade mundial, desde a comunicação, 

formas de transmitir informação, formas de realizar tarefas profissionais e tarefas 

domésticas, devemos observar que todas essas mudanças são necessárias e não 

podemos fugir dela, mas sim, entender, conhecer e estudar como utilizar as 
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tecnologias de forma a agregar nosso trabalho no desenvolvimento de aulas mais 

dinâmicas e produtivas. 

A partir da necessidade da escola-campo, começamos a trabalhar em conjunto 

com o professor em sala de aula, tentando adaptar o planejamento dele com alguns 

conteúdos de informática, como por exemplo: formatação de texto, apresentação de 

slides, planilhas eletrônicas, pesquisas na internet, dentre outras ideias. Dessa forma, 

interagimos com os conteúdos das disciplinas curriculares da escola e aplicamos o 

uso das tecnologias para que o aluno pudesse aprender mais sobre a importância 

desse conhecimento.  

Araújo (2017) sugere a educação como um processo, não um fim em si mesmo, 

que precisa sofrer interações para o seu aprimoramento. É com esse aprimoramento 

das aulas do professor que conseguimos ministrar os conteúdos de forma diferente, 

engajando o aluno nessa prática de ensino. 

Não apenas levamos conteúdo da área de informática básica, como já citado 

acima, mas também trabalhamos com jogos educativos, uso de celulares em sala, 

Google Maps e outras formas que pudessem fazer com que o aluno se tornasse 

participativo nas aulas. A participação em nossas aulas sempre nos motiva e 

impulsiona a criar novos métodos e maneiras diferentes para ministrar as aulas. 

Além disso, através das nossas propostas de atividade, espera-se que o professor 

colaborador também se inspire a produzir aulas mais dinâmicas e com alto 

rendimento da turma. 

Ao compartilhar um pouco do nosso conhecimento da informática em sala, 

tivemos experiências de levar para aula, por exemplo, as partes de um computador, 

como o mouse, teclado, memória, CPU, entre outras. Foi uma aula bastante produtiva 

e interativa, os alunos mostraram muito interesse nas apresentações do hardware do 

computador, prestaram atenção na explicação, fizeram perguntas e, com isso, 

notamos que eles têm curiosidades e ficaram satisfeitos com a aula. 

Na visão geral dos bolsistas residentes, a experiência de sala de aula estando 

em processo de formação e fazendo parte do mundo em que estamos nos preparando 

para enfrentar, além de nos juntarmos a um profissional para promover a 

interdisciplinaridade e a integração de práticas, foi desafiador e, ao mesmo tempo, 

gratificante, pela recepção dos discentes e docentes. 

 

Superando os desafios 

 

O desafio de contribuir para a aprendizagem de um aluno através dos 

métodos adquiridos durante a formação docente é superado quando o licenciando 

consegue atuar na prática, alcançando os objetivos propostos e contornando 

situações inesperadas, que, de acordo com Branco e Lima (2015), é definido como 

currículo oculto. 

É importante lembrar que estamos lidando com pessoas de comportamento e 

necessidades diferentes e, mesmo aprendendo durante toda a formação docente e 
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nos preparando para as diversas situações que podem ocorrer em sala de aula, nunca 

sabemos ao certo como superá-las até que se vivenciem. 

Algumas situações inesperadas podem ocorrer, como desrespeitar o professor, 

praticar bullying com o colega, bagunçar na hora da aula, um pequeno acidente com 

o aluno ou até mesmo o projetor quebrar, a luz faltar ou ainda o professor esquecer 

algum material de suma importância para sua aula. Mas o que o professor faz 

perante todas essas situações? A aula acaba? Deve mudar o conteúdo da aula por 

esse motivo? Ou colocar o aluno para fora de sala? Diante das circuntâncias é preciso 

se posicionar como professor e solucionar o problema naquele momento. 

Durante esse período, houve algumas circuntâncias em que tivemos de tomar 

algumas atitudes que nos levaram a refletir se foi a melhor decisão naquele 

momento. Alguns alunos não nos viam como professores e, muitas vezes, 

atrapalhavam a aula de uma forma que tínhamos que aplicar uma punição, 

colocando-os para fora da sala de aula. Outras vezes, era necessário chamar o 

diretor(a) para intervir. Todas as atitudes eram tomadas juntamente com os 

professores que colaboravam com nosso processo de formação dentro de sala, eles 

nos davam total liberdade de repreender o aluno quando necessário. Essa atitude de 

autoridade em sala também contribuiu para que nos sentíssemos capazes de 

ministrar a aula com confiança. 

Além dessas circunstâncias, que podem acontecer eventualmente na vida de 

um docente, é de suma importância que o professor reflita sobre os conteúdos a 

serem ministrados em sala e imaginar os impactos que eles podem causar na vida do 

aluno. Branco e Lima (2015, p. 232) falam sobre a importância desse aspecto na 

aprendizagem: 

O professor carrega grande responsabilidade perante a sociedade, porque 

ele pode transformar as mentes de seus alunos, mas, para que isso aconteça, 

ele precisa conhecer do assunto de sua disciplina e o meio social em que os 

discentes estão inseridos, onde poderá prever alguns eventos inesperados 
neste processo de ensino e aprendizagem. 

 

Sendo assim, faz-se necessário que o professor tenha a responsabilidade de 

saber lidar com inúmeras situações para que a aprendizagem ocorra da melhor 

maneira possível e o aluno consiga acompanhar essa aprendizagem de acordo com 

seu ritmo, respeitando o ambiente de ensino e contribuindo com as experiências 

vividas pelo professor. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A nossa atuação como bolsistas residentes na escola-campo durante o processo 

de formação nos permitiu constatar parte da realidade, do convívio e da 

responsabilidade que um educador enfrenta no cotidiano, e isso tem um significado 

importante para a vida profissional que almejamos. 
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A experiência que enfrentamos foi algo bem desafiador. Unimos a informática 

às demais disciplinas curriculares da escola. Não foi tarefa simples, porém, foi muito 

gratificante. Contribuir com a aula do professor, sinalizando possibilidades de 

integrar a tecnologia em sua disciplina, ver o aluno interessado em participar da aula 

e quererendo descobrir inúmeras formas de adquirir novos conhecimentos foi a mais 

interessante de todas as experiências já vividas em nossa formação. 

Compartilhar conhecimentos e aprender mais sobre as diversas metodologias 

de ensino com os professores da escola-campo também nos permitiu refletir acerca 

dos processos de ensino e de aprendizagem, pois buscamos colaborar com o ensino 

das escolas públicas do nosso país, trazendo as tecnologias atuais a favor do 

aprendizado de nossos alunos.  

Ao utilizarmos os mais diversos métodos de ensino, foi possível identificar e 

idealizar aqueles mais eficazes a partir da participação e aprendizagem do aluno, 

pois o papel do educador não é apenas mediar o conhecimento, mas também 

desenvolver o interesse pelo conhecimento que nós levamos à sala de aula. Essa ideia 

é bem exposta por Peixoto (1984) para quem o professor necessita exercer seu papel 

de mediador do conhecimento e continuar despertando o interesse do aluno por 

melhorias no ensino.  

Através dessa experiência interdisciplinar observamos que os alunos do 

ensino público de modalidade integral da Escola Estadual Poeta Renato Caldas estão 

tendo uma grande oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as diversas 

formas de aprender conteúdos de informática através das disciplinas obrigatórias do 

currículo.  

Desenvolver essas ações e trabalhar com um campo tão vasto quanto o da 

informática nas escolas de ensino básico pode levar o aluno a se identificar com a 

área e despertar seu interesse em conhecer mais sobre essa ciência. Além disso, a 

nossa ação enquanto bolsistas residentes pode incentivar os estudantes a quererem 

estudar em uma instituição de qualidade, seja fazendo o curso técnico ou o superior 

na área de informática. 

Em suma, podemos notar um bom avanço dos alunos que demontraram 

interesse pela informática. Com isso, os desafios propostos para eles foram 

finalizados e, através desse trabalho, podemos concluir que conseguimos atingir os 

objetivos do Programa de Residência Pedagógica. 
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