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Resumo – Este trabalho busca compreender um pouco sobre hardwares e softwares 
educativos e como estes podem auxiliar no processo de ensino - aprendizagem para que 
através daqui possa se iniciar ações nas escolas como projetos educacionais 
direcionados a este fim, a utilização dos Laboratórios de Informática para a integração 
real de diversas ferramentas, sendo esta, a parte prática desta pesquisa.  

 

Palavras – Chave: hardware, software, tecnologia de informação, educação. 

 

Abstract - This paper seeks to understand a little about educational software and how 
they can assist in teaching - learning process so that by actions here may start in schools 
and educational projects directed to this end, the use of Computer Labs for real 
integration of different tools is the practical part of this research. 

 
Key words: hardware, software, information technology, education. 
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1 INTRODUÇÃO 

A informática chegou, tomou seu espaço e cresce a cada dia mais, as pessoas que antes 
tinham receio e evitavam a informática, hoje se aproximam para aprender e tentam 
dominá-la, fazer parte desta nova geração que já nasce plugada é cada vez mais difícil, 
pois o tempo ficou mais curto devido ao avanço tecnológico; É possível perceber que a 
revolução industrial chegou aos tempos de hoje em forma de tecnologia, os bancos que 
antes utilizavam apenas pessoas como caixas hoje utilizam caixas eletrônicos, as lojas e 
mercadinhos que antes utilizavam apenas pessoas como atendentes hoje já utiliza 
computadores em conjunto para facilitar o processo e minimizar o tempo de pagamento 
das compras, tudo está mudando muito rápido, com a descoberta do pré-sal o mundo 
está mais voltado para o Brasil por ser o primeiro país a encontrar petróleo na camada 
pré-sal, até o presidente americano Barack Obama veio fazer uma visita ao país, 
dizendo em seu discurso que quer ajudar no processo de extração do petróleo de forma 
segura, afim de compartilhar tecnologias e conhecimentos entre os países, bem como 
pretende ser um dos melhores clientes de petróleo do Brasil, dentre estes e outros 
acontecimentos percebemos que o desenvolvimento não para, só tende a crescer mais, 
com o fato de sermos sede da copa de 2014 e das olimpíadas de 2016 nos faz mais ainda 
acreditar que estamos vivendo momentos de revolução tecnológica, energética e cultural 
além de percebermos tantos processos de crescimento no país não podemos esquecer 
das pessoas que estão inseridas neste contexto, pois são elas que fazem todo este 
desenvolvimento acontecer, mas para este processo se realizar de forma segura e 
responsável é preciso que a educação seja o alicerce que sirva de base para todas as 
ações de uma sociedade justa a partir de uma visão social. 

Muitos Brasileiros passaram da pobreza a classe média baixa e muitos outros da classe 
média baixa para classe média alta, más infelizmente ainda existe famílias passando 
fome e necessidades e para que isto mude é preciso implementar algo que traga para as 
pessoas a vontade de saber e pesquisar, para que estas pessoas ou ao menos seus filhos 
possam ter o real interesse de estudar, adquirir conhecimento e se tornarem 
competitivos no mercado de trabalho em prol de conquistarem seu espaço e meio de 
sobrevivência, pois é através da educação que muitos jovens carentes podem se 
diferenciar e conquistarem sonhos e objetivos que nem seus pais conseguiram.   

Os filhos de muitos pobres no Ceará estudam nas escolas municipais e estaduais, 
sabendo que através destes garotos a história de sua família pode ser modificada e 
reescrita pela educação, partindo do principio que um ser que nasce, cresce, reproduz e 
morre é preciso que durante este processo ele seja capaz de contribuir com algo para a 
sociedade, sendo assim um ser precisa trabalhar e adquirir capital para que ele possa 
sustentar a si e a sua família já que vivemos em uma sociedade capitalista; Na 
perspectiva de que o mercado de trabalho está competitivo e que para entrar neste 
mercado é preciso ter mão de obra qualificada, observamos que a educação parte como 
valor importante e principal para o processo digno da construção de um ser humano, 
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Más como tornar este processo mais agradável e eficaz para as pessoas? A resposta é 
simples, aproveitando o cenário que vivemos hoje de revolução tecnológica é possível 
afirmar que a informática e suas tecnologias devem entrar neste contexto como forma 
de auxilio ao processo ensino – aprendizagem; Más como as Tecnologias de Informação 
podem auxiliar no processo ensino – aprendizagem? Enfim, aqui está o problema para o 
qual procura-se resolver neste artigo, sendo que este é voltado especificamente para a 
Escola de Educação Profissional Edson Queiroz de Cascavel, más sabemos que os 
resultados encontrados aqui poderão servir de base e de exemplo para outras instituições 
pelo Brasil.  

A Escola Estadual de Educação Profissional Edson Queiroz, está localizada à rua 
Luciano Rodrigues 255, bairro Rio Novo, em Cascavel-Ceará, em prédio onde 
funcionou o Liceu de mesmo nome. A fundação da escola anterior, data de 14 de 
fevereiro de 2005, cujo nome foi uma homenagem póstuma ao empresário Edson 
Queiroz, filho ilustre da cidade. 

Sua estrutura física conta com 12 salas de aula, sala de direção, sala de diretor de turma, 
sala de coordenação, sala dos professores, sala de multimeios, cozinha, cantina, praça de 
alimentação, dois laboratórios de Informática, laboratório de Biologia, laboratório de 
Física, laboratório de Química, dois almoxarifados, quatro banheiros para alunos, dois 
banheiros para professores, dois vestiários para banhos, quadra poliesportiva, auditório 
para 150 pessoas, um laboratório de Hardware, laboratório de Enfermagem, sala de 
vídeo, sala do Grêmio, sala de Educação Física, ateliê de Artes e pátios internos e 
externos. 
 
Destaca-se como escola referência da região, cujos princípios básicos são as premissas 
do protagonismo juvenil, formação continuada, atitude empresarial, co-responsabilidade 
e replicabilidade; Tendo a visão e o modelo diferenciado da escola como ponto de 
partida, é possível estabelecer um plano de ação para que os fatores educação e 
tecnologia sejam encontrados cada vez mais próximos e integrados, essa forma de 
inovar no processo de aprendizagem dos alunos faz com que o interesse e a 
interatividade dos mesmos fluam como natural e espontânea já que o cotidiano esta cada 
vez mais digital e tecnológico a nosso redor. A maneira e a forma com que as T.I 
interagem com o meio educacional já é espontâneo, pois os alunos tem contato 
diariamente com os Laborátorios Escolares de Informática (LEIS) para pesquisas de 
assuntos relevantes a suas matérias de estudo, más não é só em pesquisas na internet 
que serve como formas de conhecimento e aprendizagem, há outras formas de utilização 
da internet assim como a utilização dos computadores em uma aula que seja preciso 
utilizar alguma ferramenta do pacote Office por exemplo, ou seja não é só a internet que 
serve como fonte de conhecimento existem também formas  de utilização dos hardwares 
e softwares que servem para a pratica da educação. 
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1.1 OBJETIVOS 

Os objetivos deste artigo é promover a essência da realidade como forma espontânea 
de que o mundo pode evoluir-se de forma igual para todos em conjunto com a 
educação. 

1.1.1 Objetivo Geral 

Identificar como a Tecnologia de Informação pode auxiliar no processo de 
ensino – aprendizagem. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

1.1.2.1 Identificar Como se podem usar as tecnologias de informação na interação entre 
professor e aluno. 

1.1.2.2 Identificar alguns softwares que possam trabalhar o raciocínio lógico do aluno e 
como estes podem ser utilizados na escola. 

1.1.2.3 Identificar como os professores podem se capacitar através da internet. 

1.1.2.4 Identificar como a T.I pode ajudar na elaboração de projetos educacionais. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

É preciso inovar para poder crescer e se igualar ao nível das instituições de 
competitividade, a escola tem como negócio o ensinar e o aprender e para que a 
escola e o aluno tornem-se parceiros neste processo de desenvolvimento 
tecnológico, educacional e social é preciso buscar novas formas que auxiliem o 
progresso da educação como um todo em prol de diminuir impactos de desigualdade 
na sociedade pois a educação não apenas importante para quem a tem más para 
todos pois assim uma sociedade irá existir de forma verídica sem idealizações e com 
mais realizações de fato.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Motivação ao querer aprender 

Em relação a opções de ensino, segundo BORDENAVE e PEREIRA existem dois tipos 
de ensino, a educação “bancaria” ou “convergente” e a educação “problematizadora” ou 
“libertadora”, sendo que a bancaria só transmite conhecimento e a libertadora faz com 
que a realidade seja transformada através deste conhecimento.   A educação “bancária” 
apenas transmite conhecimento tornando assim os alunos e conseqüentemente a 
sociedade em meros espectadores do caos diário referente à vida em geral, já de forma 
diferente a educação “libertadora” induz o aluno a pensar de forma empreendedora, 
sendo que estes conseguem interferir na sociedade através do conhecimento adquirido 
na escola, tentando assim melhorar alguns aspectos da sociedade contemporânea que 
venham a interferir na política, cultura, ou qualquer outro tipo de ciência ou 
problematizações que as pessoas e a sociedade em geral vivem no dia a dia.    

Para Paulo Sergio, o conhecimento é tampouco importante quanto nada se não houver 
resultado (http://www.ogerente.com.br/novo/secao_citacoes) 

O que é buscado hoje nas organizações e grandes empresas é uma forma mais especifica 
de se ter conhecimento em grande escala em prol de construir tecnologias para melhorar 
e potencializar as atividades, a produção e enfim seus lucros; Nas escolas o processo é o 
mesmo que nas empresas, sendo que o objetivo maior a ser alcançado é a 
potencialização do aprendizado dos alunos em prova disso é preciso existir resultados 
concretos como a melhoria do desempenho destes alunos em provas internas e externas 
a escola, bem como atitudes em seus cotidianos, ressaltando que o fator mais importante 
não é a nota más a competitividade do aluno em meio a tanta desigualdade, sabemos 
que a maioria dos ricos colocam seus filhos em escolas particulares desde o ensino 
fundamental até o ensino médio e não é novidade que são estes alunos que conseguem 
as melhores vagas nas universidades publicas, criando assim um caos social, pois se 
para um aluno conquistar uma vaga de medicina na Universidade Estadual do Ceará 
(UFC) ele precisará antes estudar em escolas particulares, com certeza somente os ricos 
terão este objetivo alcançado. É por esta injustiça causada a milhares de anos pelos 
autores da nossa história colonial que é preciso enfatizar meios de educação na própria 
escola pública que venha somar com o crescimento e melhoramento do processo ensino 
aprendizagem e em busca disso a tecnologia de informação ou comunicação vem 
abrangendo ferramentas das quais nos mostra com um estudo prévio as possibilidades 
de utilização para a construção do conhecimento.  

É obvio que este processo chega a ser muito complexo e abrangente, pois deve ser 
analisada de fato a formação do raciocínio e o conhecimento prévio destes jovens desde 
o inicio, não necessariamente do inicio de suas vidas más de como eles estão vivendo 
hoje, se estão se alimentando bem ou se a família está bem estruturada para dar-lhe bons 
exemplos. Se pensarmos que para um aluno aprender algo é preciso que ele 
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primeiramente queira aprender, então nenhuma pessoa poderá lhe ensinar algo sem ele 
querer, Más como fazer um aluno aprender se ele não quer aprender, esta é uma 
condição da qual abrange outro discurso como a motivação ao querer aprender.  

Os autores behavioristas verificaram que o administrador precisa conhecer as 
necessidades humanas para melhor compreender o comportamento humano e utilizar a 
motivação humana como poderoso meio para melhorar a qualidade de vida dentro das 
organizações. (Chiavenato, 1929, p. 532) 

A motivação assim como é utilizada para puxar o melhor dos funcionários de uma 
empresa em prol dele esta em seu grau de bem estar elevado e bem consigo mesmo 
proporcionando a ele a vontade e o controle necessário para fazer acontecer, nas escolas 
também é possível utilizar a motivação tanto nos professores quanto nos alunos, um 
exemplo disso é mostrar para os alunos através de palestras a real importância do 
estudo, o porquê de aprender tudo sobre todas as matérias é crucial na vontade de um 
aluno querer ou não aprender.  

Segundo a teoria da motivação de Maslow (Chiavenato, 1929, p. 532) uma pessoa 
consegue motivar a outra se esta suprir alguma necessidade da outra sendo que antes é 
preciso identificar de alguma forma qual é a categoria mais baixa que ela tem uma 
necessidade e a partir daí tentar motivá-la com alguma ação ou atitude, estas 
necessidades são apresentadas na forma de uma pirâmide onde a base é formada pelas 
necessidades fisiológicas: satisfazer a sede e a fome entre outras necessidades básicas 
do organismo, de segurança: envolve a segurança a vida, ao dinheiro, a família entre 
outras formas do ser humano de se sentir seguro, necessidades sociais: após as 
anteriores supridas esta vem como importante necessidade de amizade, de afeto, carinho 
e amor, logo vem as necessidades de auto estima: ser reconhecido pelo que faz, ser 
respeitado, admirado e enfim a necessidade de auto-realização: neste nível as pessoas 
querem se sentir realizadas e gostam de resolver problemas e ajudar os outros; Más 
como são muitos alunos não é possível aqui desmiuçar onde cada um se encontra no 
nível de necessidade, más partindo de um pressuposto de que estes alunos estão 
estudando em uma mesma escola da qual busca fornecer alimentação adequada 
seguindo uma dieta balanceada de acordo com uma nutricionista, onde os mesmo tem 
locais arejados para almoçar e lanchar além de conversar e estudar com segurança e 
locais de lazer para brincar nos intervalos das aulas, pode-se considerar que estes estão 
com suas necessidades fisiológicas, de segurança e auto-estimas realizadas, então  
podem esta motivado a querer aprender, sendo isto conseguido pela realização de 
necessidades e posteriormente através da filosofia da escola com algum tipo de ação, 
como acompanhamento do professor com o aluno em sala de aula, palestras sobre a 
importância de cada disciplina e enfim vários aspectos que fazem parte do contexto 
educacional em relação a motivação e mensuração à aprendizagem, podemos agora 
iniciar um trabalho de inovação da educação tendo como ponto de partida os alunos, 
professores e tecnologias de informação como suporte. 
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2.1 Tecnologia de informação na educação 

2.2.1 Tecnologia como forma de educar na empresa e na escola 

Tendo a tecnologia de informação na educação como foco deste artigo, é inaceitável 
deixar de citar o seguinte: 

A automação industrial, com a substituição dos “robôs humanos” por 
máquinas, representa o resgate proporcionado pelo capitalismo da 
condição do ser humano pensante, já que o diferencial competitivo das 
empresas deixa de se concentrar nos ganhos de custo permitidos pela 
exploração da mão-de-obra barata e desloca-se justamente para a mais 
humana das capacidades: o pensar. (Graelm, 2003, p. 50).    

É desta forma que almejamos um dia conquistar, em prol da educação de um país 
igualitário, através da decisão de alguns em prol da transformação educacional, em 
busca de que estas atitudes contagiarão muitos outros, é preciso que esta forma de 
pensar seja entendida para que as tecnologias possam de uma vez nos auxiliar e não 
tomar espaço de seres humanos, já se sabe que a tecnologia agiliza muitos processos e 
com isso deixam muitas pessoas desempregadas, más é preciso reconhecer que a partir 
daí tornamo-nos mais obrigados a buscar o conhecimento já que este é diferencial do ser 
humano, então não mais um pai de família ficara triste quando ouvir dizer que uma 
máquina poderá substituir o seu lugar, pois este terá ciência de que antes disso acontecer 
ele irá estudar e ao invés de ficar desempregado irá operar ou controlar esta máquina, 
trabalhando menos, ganhando mais e assim tendo mais tempo com a família, esta forma 
de visualizar o futuro é otimista más também é sincera aos dias de hoje pois segundo 
Graelm as empresas que se destacarão a partir de agora serão aquelas que conseguirem 
estimular em seus quadros a capacidade criativa, tão tolhida durante a maior parte do 
século XX industrial.    

Voltando esta visão para a Escola Profissional Edson Queiroz é possível disseminar 
qual é o verdadeiro sentido dos laboratórios de informática para a educação destes 
alunos, pois não serviria apenas como ferramentas para auxiliarem na compreensão de 
determinadas matérias ou conteúdos e nem para servir de laboratórios exclusivos dos 
alunos de informática, pois este meio de conhecimento é algo preciso a todos na era de 
hoje, pois é claro que um aluno de informática terá mais aulas sobre informática e 
conseguirá até fazer sites, desenvolver programas, concertar hardware, ou seja, esta é a 
área dele e seus professores técnicos bem como os mesmos deverão se esforçar para que 
estes alunos saiam de lá sendo realmente técnicos de informática, mais para os outros 
alunos de enfermagem, agroindústria e turismo que não terão todo este suporte na área 
de informática deverão no mínimo ter acesso a informática básica bem como a 
utilização dos laboratórios de informática constantemente para que o básico da 
informática de como ligar um computador ou utilizar o editor de texto tanto nos 
Sistemas Operacionais pagos quanto livres seja internalizados nos alunos de forma a se 
construir uma relação de interação entre tecnologia de informação e aluno, pois em 
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pleno desenvolvimento tecnológico a maior parte do mercado não admite leigos em 
informática.   

“O ensino ‘como simples soma de medidas metodológicas’ não forma o amor nem tão 
pouco o ódio. Por isso não é a essência da educação. A essência da educação é o amor.” 
(BORDENAVE, 1998, Estratégias de ensino – aprendizagem).  

Com o dito acima se evidencia um novo sentido de ensinar, e entende-se que não é 
simplesmente passar tarefas ou atividades más poder deixar uma aula e as atividades 
fluírem simplesmente quando é feito com amor, é a questão do gostar de ensinar, não é 
proveitoso e nem produtivo para um aluno ter a sua frente um professor que está apenas 
para receber o dinheiro, pois este com certeza não esta fazendo o seu melhor e nem 
repassando com clareza e entusiasmo aquele conteúdo, deixando assim  muitas vezes os 
alunos em duvida de determinado assunto, pois quando não se tem amor pelo que faz 
conseqüentemente não há preocupação se o aluno entendeu ou não, pois o importante 
para um professor desse tipo é que ele passou o conteúdo. 

2.2.2 Medição do aprendizado e postura docente 

“Deve ser encontrado um caminho para desenvolver no ‘sistema’ um clima pelo qual a 
atenção seja colocada não no ensinar más na facilitação da aprendizagem autodirigida.” 
(BORDENAVE, 1998, Estratégias de ensino – aprendizagem). 

É desta forma que poderemos chegar a conclusões mais claras e objetivas, pois como 
exemplo pode-se citar a medição da aprendizagem como fator primordial, pois se um 
aluno não está aprendendo determinado conteúdo pergunta-se porque e tenta-se fazer 
uma intervenção para que este tenha um acompanhamento melhor, não é preciso saber 
se o professor estar dando o conteúdo do ano letivo pois este fator por si só não agrega 
valor ao aluno e nem a instituição pois o que dirá se o trabalho do professor foi bem 
feito são os resultados ou seja as notas das provas que dizem realmente se o aluno 
aprendeu ou não determinado conteúdo. 

A questão de ensinar e aprender vem desde muito tempo atrás e pela sua antiguidade já 
era para ter se estabelecido uma teoria eficaz, más ainda hoje os professores sofrem na 
tentativa de ensinar, na realidade segundo BORDENAVE existem muitos professores 
que exercem a função por falta de outra opção tornando assim o processo cansativo e 
não produtivo, outros não conseguem dominar a sala com autoridade e liderança e então 
tentam dominar com tom de ironia com alguns alunos e até se aproximam bastante da 
linguagem informal para tentar minimizar os conflitos, más pelo percebido até hoje os 
professores novos que poderiam inovar e quebrar alguns paradigmas sentem medo de 
inovar e continuam sempre com os mesmos parâmetros dos professores antigos, 
segundo T. Harver Heker quem sempre tem as mesmas atitudes sempre terá os mesmos 
resultados,  ou seja não há como melhorar uma educação que vem fazendo os mesmos 
papéis a todo ano, é preciso inovação, modificação e tecnologia, maneiras diferentes de 
ensinar e ensinar melhor para que o aprendizado seja potencializado. 
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A tecnologia, apesar de ser essencial á educação, muitas vezes pode levar à projetos 
chatos e poucos eficazes. A idéia foi também defender meu ponto de vista de que as 
tecnologias, sozinhas, não educam ninguém. (Kenski, 2007, pág 9) 

Pelo dito percebe-se que o professor tem que inovar, a utilização de tecnologia para este 
processo é algo oportuno, más para isso o professor tem que ter domínio do que irá 
utilizar em sala de aula para que não torne a aula chata e nem cansativa, é primordial 
enfatizar que a tecnologia por si só não agrega valor algum pois ela é potencializadora, 
pois se um projeto for bom sem a tecnologia, com ela ficará melhor ainda ou seja é 
preciso existir capital humano para que a tecnologia tenha um papel fundamental de 
evidenciar as qualidades de um plano pedagógico coerente com os novos desafios e com 
a escola de hoje.   

2.2.3 Recursos Disponíveis 

Os recurso disponíveis são muitos más ao mesmo tempo poucos, pois na medida em que 
as pessoas não conhecem os recursos fica difícil trabalhar com eles, é basicamente o que 
acontece na escola estadual profissional de cascavel, pois existem recursos de forma 
ainda precária más existem algumas ferramentas que poderiam ser trabalhadas em sala 
de aula ou nos laboratórios escolares de informática, o problema é que estas ferramentas 
são desconhecidas então segue nos próximos tópicos referências em relação a este 
material que poderá servir de suporte para o processo ensino-aprendizagem de 
qualidade, pois não interessa apenas descubrir como estes equipamentos irão ajudar em 
uma aula mais dinâmica, é preciso que os recursos sejam utilizados para uma educação 
dinâmica sim, más além disso uma educação de qualidade onde o jovem possa aprender 
e conhecer sobre o seu mundo em que vive de forma critica e construtiva.    

2.2.3 Hardware 

Segundo o site http://www.vas-y.com/dicas/historia/cap5_1.htm Hardware é o nome 

dado ao conjunto de dispositivos (componente físicos) que formam o computador, isto 

é, a máquina propriamente dita.  

Em relação ao hardware é possível citar as mídias fundamentais já existentes a algum 
tempo que pelo fato de já existirem não deixam de ser tecnologia pois segundo a 
wikipédia: 

A	   tecnologia	   é,	   de	   uma	   forma	   geral,	   o	   encontro	   entre	   ciência	   e	  
engenharia.	   Sendo	   um	   termo	   que	   inclui	   desde	   as	   ferramentas	   e	  
processos	  simples,	  tais	  como	  uma	  colher	  de	  madeira	  e	  a	  fermentação	  
da	  uva,	  até	  as	  ferramentas	  e	  processos	  mais	  complexos	  já	  criados	  pelo	  
ser	   humano,	   tal	   como	   a	   Estação	   Espacial	   Internacional	   e	   a	  
dessalinização	  da	  água	  do	  mar.	  	  

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia)	  
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Estes equipamentos ou mídias intitulados como hardware são para a escola os subsídios 
necessários para a realização de seu negócio que é o ensinar, lousas, apagadores e o 
pincel são tecnologias que fazem parte do contexto da sala de aula e por sua vez pelo 
principio visto até aqui podem se enquadrar como tecnologia físicas ou “hardware” e 
neste contexto é encontrado outros equipamentos em outros ambientes de ensino como 
a televisão e o aparelho de DVD que ficam na sala de vídeo, o projetor que fica 
fixamente no auditório e enfim os computadores dos laboratórios que visam a interação 
maior entre aluno e tecnologia de informação. 

Segue abaixo alguns recursos físicos ou hardware: 
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2.2.4 Software  

 “O software, logiciário ou suporte lógico é uma sequencia de instruções a serem 
seguidas ou executadas, na manipulação, redirecionamento ou modificação de um 
dado/informação ou acontecimento”(	  http://pt.wikipedia.org/wiki/Software) 

Já para educação este é uma das ferramentas tecnológicas usadas para potencializar o 
processo ensino – aprendizagem. 

Para bem contábeis o software é considerado um bem de capital.                                                               
(	  http://pt.wikipedia.org/wiki/Software). Sendo ele assim um bem de capital, pode valer 
dinheiro e na educação vale até mais que dinheiro pois serve como suporte para o 
processo diferenciado, é algo mais a auxiliar o professor a detectar e a interagir com o 
aluno, tudo em prol do conhecimento. 

Podem-se citar algumas alternativas que servem de base para o suporte adequado aos 
professores este meio diferenciado e on-line é a plataforma e-proinfo, plataforma esta 
que é gerenciada pelo MEC e onde é difundido cursos no âmbito nacional e estadual 
para a melhor capacitação do professor. Outra plataforma utilizada na educação é a 
THINKQUEST plataforma esta na qual professores e alunos criam projetos de 
aprendizagem, existem alguns outros recursos e subsídios existentes más que muitos 
deles não foram nem utilizados ainda é o caso da plataforma ThikQuest que é muito útil 
para a elaboração de projetos educacionais más ainda é pouco utilizada aqui no ceará. 

Segue abaixo alguns recursos logiciários ou softwares: 
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3 METODOLOGIA 

Tecnologia foi a resposta, más qual foi a pergunta?(Tachizawa, FGV, 1999) 

Esta pergunta propõe o inicio do fim deste trabalho, sendo que em suma não é possível 
ter este tema como acabado devido a sua grande rotação de idéias e aparelhos gerados 
pela velocidade do avanço tecnológico. 

Para o cumprimento da pesquisa de campo foi elaborado um relatório feito com 
embasamento nas reuniões intercalares que os alunos da Escola Edson Queiroz 
realizarão no inicio deste ano de 2011, sabendo-se que aqui só serão aplicadas as 
perguntas e respostas desenvolvidas em relação a T.I integrada ao processo ensino 
aprendizagem bem como uma pesquisa bibliográfica feita em relação a instrumentos 
existentes na escola e qual destes podem e como podem servir de auxilio ao ensino 
aprendizagem. 

Na busca de identificar como se podem usar as tecnologias de informação 
especificamente na interação entre professor e aluno é perguntado aos próprios alunos 
se a interação entre professor e aluno poderia ficar mais produtiva? E como a TI poderia 
ajudar? 

Os alunos fizeram uma reunião nas salas para a partir de discursões chegarem a uma 
conclusão, foi assim com várias turmas da escola bem como levando em consideração 
apenas alunos do 3º ano dos cursos de informática, agroindústria, emfermagem e 
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turismo para uma maior facilitação da pesquisa para que as respostas fossem 
respondidas adiante de forma clara já que estes são os alunos que estão a mais tempo na 
escola e podem ter uma visão mais abrangente do problema, más para esta pergunta os 
alunos chegaram à conclusão de que é preciso melhorar a interação entre professor e 
aluno, pois os mesmos sentem falta daquele tempo com o professor de tirar uma dúvida 
ou até mesmo falar sobre algum problema em casa, então a T.I poderia ajudar através da 
criação de blogs e sites de relacionamentos na internet para esse tipo de feed back, pois 
os professores poderiam ter um Blog ou Orkut só para dar retornos às dúvidas dos 
alunos.  

Sendo assim já temos as propostas de ações para como aumentar a interação entre 
professor e aluno más como fazer um blog ou site de relacionamento para cada 
professor se a escola tem mais de 30 professores e o tempo de trabalho não é dividido 
de tal forma para que haja um espaço de tempo direcionado para isto a não ser que os 
próprios professores possam em suas próprias casas desenvolverem tais ferramentas. 

Percebendo que a partir de um problema resolvido cria-se um novo problema então é 
viável implementar um método de causas e efeitos como Diagrama de Shikawa. 
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Este diagrama mostra como um problema principal que seria o ruído no processo ensino 
aprendizagem pode apontar a partir dele outros problemas específicos que estão 
dificultando no geramento do objetivo final, ou seja a missão da escola está sendo 
interrompida pela clara existência de outros fatores que não dizem respeito apenas a 
parte da tecnologia da informação más especificamente em relação a T.I pode-se 
afirmar que o   

A tecnologia por si só não gera resultados pois é preciso de capital humano para 
potencializar pois ela é potencializadora. 

A teoria faz parte da pratica ou vem da prática por isso para poder ser feita alguma ação 
ou intervenção no processo ensino-aprendizagem é preciso um estudo pratico para que a 
partir dele seja feita teorias e ai então traçada metas e atitudes. 

“O software, logiciário ou suporte lógico é uma sequencia de instruções a serem 
seguidas ou executadas, na manipulação, redirecionamento ou modificação de um 
dado/informação ou acontecimento”(	  http://pt.wikipedia.org/wiki/Software) 

Dentro desta definição de software é compreensível que um programa de computador 
possa ser direcionado para a funcionalidade desde que ele parte de um conjunto de 
instruções de linguagem de programação que por sua vez é construída por humanos, 
este é o elo entre homem e maquina, assim sendo a linguagem de programação pode 
instruir o que, e como um software pode funcionar afim de realizar uma determinada 
tarefa ou objetivo, então desta forma é possível afirmar que um software de computador 
pode sim ajudar no desenvolvimento do processo ensino - aprendizagem. 

Olhando pra dentro da escola é possível perceber que este processo de informatização é 
cada vez mais rápido no sentido de existir realmente em boa parte das escolas privadas, 
publicas e estaduais equipamentos de ultima geração; más as máquinas por si só não 
desenvolvem trabalho algum e de nada valerá os computadores se não houver trabalho 
humano com foco educativo, é preciso que as escolas se fortaleçam destes 
equipamentos más que junto com estes venham também a mão de obra qualificada de 
um profissional que saiba o verdadeiro sentido de ensinar e aprender, é preciso que no 
Laboratório Escolar de Informática exista professores que se preocupam e que 
conhecem a realidade da educação dia a dia para que o elo seja fortalecido e colocado 
em prática o que é pensado e sonhado. 

É preciso que a humanidade chegue a um ponto e se pergunte por que não ir além? Por 
que não fazer diferente? São estas as perguntas que as pessoas que estam a frente de um 
Laboratório Escola de Informática (LEI) deve-se fazer a cada dia, pois a cada dia que 
passa é visível o abandono apesar da preocupação. 
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4 CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É neste processo de construção do conhecimento através de transformações, como por 
exemplo transformar teoria em prática ou prática em teoria que faz a realidade brotar no 
pensamento de quem ler as palavras inseridas nas folhas de papel desde artigo, que por 
sua vez nos mostra com autoridade o verdadeiro papel da informatização dentro do 
contexto da educação cearense, bem como a importância da participação dos alunos 
neste processo para que eles possam opinar e ajudar na conquista de uma melhor 
educação para eles mesmos ou para seus sucessores, agradecer é a palavra que faz dizer 
tudo que estar em nossas mentes ao ver que a educação realmente é importante até hoje 
e faz parte de uma sociedade mais digna, hoje onde o dinheiro passa muitas vezes a 
prevalecer em determinadas ocasiões o conhecimento e a educação constroem o futuro 
de uma nação, futuro que não sabemos como será, más que tenhamos a certeza de que 
iremos descobrir.  
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