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1.RESUMO 

 
O objeto deste trabalho é o de evidenciar que a informática pode contribuir para o 
desenvolvimento de projetos pedagógicos e procura questionar como vem sendo 
utilizada a informática nas escolas para os trabalhos com projetos. O uso da 
informática no desenvolvimento de projetos didáticos pedagógicos na pratica 
educativa vem alicerçar uma inovação no ensino-aprendizagem e uma interação 
socializadora que pode fomentar novas expectativas no contexto educacional sendo 
grande aliada para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais, o aluno 
passa a ser construtor, investigador e busca o conhecimento com autonomia. A 
informática vem como inovação na prática de ensinar, assim, o desafio maior é 
buscar uma educação de qualidade, que possa integrar todas as dimensões do ser 
humano, e a tecnologia vem ao encontro dessa busca, isso não quer dizer que 
somente a informática irá mudar o aspecto da educação, mas essa interação poderá 
facilitar o aprendizado. Para este estudo foi desenvolvido uma revisão bibliográfica 
contextualizando o tema da informática e o desenvolvimento de projetos 
pedagógicos na prática educativa a partir da aplicação de uma pesquisa exploratória 
e análise documental com os dados registrados das avaliações feitas pela 
comunidade educativa sobre os projetos desenvolvidos. Os resultados obtidos 
atingiram as expectativas de acordo com o alcance dos objetivos: o de 
contextualizar a importância da utilização das novas tecnologias da informação em 
especial a informática no desenvolvimento de projetos pedagógico, o que pressupõe 
uma mediação pedagógica mais ativa e inovadora. Por meio da análise dos registros 
de avaliações das práticas dos projetos educativos na informática se constata que o 
mesmo possibilita o desenvolvimento de diversos aspectos educativos e da prática 
pedagógica, além de contribuir significativamente para a aprendizagem e a formação 
integral dos alunos.  
 

2. INTRODUÇÃO 

 As novas tecnologias da informação e comunicação são consideradas no 

campo pedagógico e educativo como grande aliada no processo de aprendizagem, 

no entanto, a utilização dessas ferramentas no contexto educacional ainda é muito 

complexa, pelas dificuldades de acesso institucional dos recursos disponíveis, como 

televisão, vídeo, internet, computador, jornal entre outros nas escolas, 

especialmente nas escolas públicas. Para este projeto será focado o uso pelo 

professor. A televisão, por exemplo, desenvolve formas multidimensionais de 

comunicação sensorial, emocional e racional. A imagem em movimento combina a 

dimensão espacial com a cinestésica, onde o ritmo torna-se cada vez mais 

alucinante, como exemplo o vídeo clip que utiliza linguagem convencional, falada, 

escrita, integrando imagem, palavra e música dentro de um contexto comunicacional 

efetivo, causando forte impacto emocional facilitando a predisposição de aceitar 

mais facilmente a mensagem.   Na atualidade o campo da educação vem discutindo 

e aprofundando o tema das novas tecnologias da informação e comunicação na 

educação e a sua utilização dos instrumentos tecnológicos e informacionais como 



meios pedagógicos, considerando que as crianças vivem nesse contexto tecnológico 

e utilizam constantemente essas tecnologias. (MORAN, 2011 pág 34) 

Independente de um caminho de aprofundamento e estudos ainda recente 

sobre o tema do uso das tecnologias vinculado à pedagogia se constata que a 

utilização desses meios nos projetos educativos vem colaborando para que a 

educação possa interagir com o contexto da vida das sociedades imersas nas novas 

tecnologias da informação e comunicação. A possibilidade de utilização desses 

meios das novas tecnologias da informação e comunicação como recursos 

pedagógicos favorecem o contexto educacional em relação à realização e produção 

do que se pretende com mais facilidade para o desenvolvimento do aprendizado do 

aluno.  O aluno passa a ser construtor, investigador e busca o conhecimento com 

autonomia. Além de que, nos dias atuais se faz necessário educar para usos 

democráticos, mais progressistas e participativos das tecnologias.  

Porém, vê-se que mesmo com tantos recursos disponíveis como vídeo, TV, 

computador, internet e por que não o rádio, a escola muitas vezes utiliza-se desses 

recursos de modo errôneo, que ao invés de usar para desenvolver o fazer 

pedagógico os recursos são usados apenas para a diversão, sem uma 

fundamentação prática teórica. Surge o constante desafio para a educação escolar 

de compreender e identificar os processos significativos que são facilitadores para 

realizar na prática educacional, a incorporação das novas linguagens em seus 

projetos educativos. Com isso, percebemos a necessidade do aprofundamento de 

experiências práticas que retratem o desenvolvimento do uso da informática por 

meio da pedagogia de projetos. Apesar das tecnologias facilitarem o processo de 

ensino aprendizagem alguns professores ainda estão despreparados para aliar esta 

tecnologia ao seu fazer pedagógico, além de muitos não terem intimidade com a 

ferramenta, não mostram interesse e não acompanham os alunos nas aulas de 

informática por achar irrelevante sua presença para o desenvolvimento de projetos 

educativos relacionados à programação curricular, que são desenvolvidos durante 

as aulas de informática. Sendo assim, observa-se a necessidade de propor uma 

análise e aprofundamento do tema da informática e o desenvolvimento de projetos 

pedagógicos a partir de uma experiência prática nas aulas de informáticas 

realizadas em uma escola municipal. Abordando os questionamentos sobre as 

novas tecnologias e a informática educacional busca-se saber: como vem sendo 

utilizada a informática dentro dos projetos pedagógicos? As possibilidades de junção 



da informática com o desenvolvimento de projetos pedagógicos é possível e foi 

constatado que é um recurso altamente eficaz no aprendizado. 

3. OBJETIVOS 

 

Contextualizar a importância da utilização das novas tecnologias da 

informação e comunicação e especialmente a informática na educação para relatar 

as experiências do desenvolvimento de projetos pedagógicos realizados com o uso 

da informática, tendo em vista, aprofundar elementos práticos e com uma visão 

inovadora sobre o desenvolvimento de projetos pedagógicos nas aulas de 

informática educacional. Contextualizar sobre as novas tecnologias da informação e 

a informática na educação.  Identificar os princípios teóricos da pedagogia de 

projetos. Desenvolver uma análise e integração sobre a utilização das novas 

tecnologias da informação e a informática educacional na prática da pedagogia de 

projetos. Fazer uma análise documental dos projetos desenvolvidos e dos resultados 

da experiência vivenciada com a informática educacional por meio da pedagogia de 

projetos.  

4. METODOLOGIA 

 

Para este estudo foi desenvolvida uma revisão bibliográfica contextualizando 

o tema da informática e o desenvolvimento de projetos pedagógicos na prática 

educativa. Após o aprofundamento teórico realizamos  uma pesquisa ação por meio 

da análise das experiências práticas do desenvolvimento de projetos pedagógicos a 

partir da aplicação das técnicas de pesquisa da observação participante nas aulas 

de informática e a análise documental com os dados registrados nos projetos 

desenvolvidos por meio dos relatos feitos por professores, gestores, coordenadores, 

pais no processo de avaliação dos mesmos sobre a realização de dois projetos, 

Centenário de Vinícius de Moraes – A arca de Noé e o Carteiro Chegou – Gêneros 

Textuais, desenvolvidos com alunos e professores do ensino fundamental I nas 

aulas de informática em uma escola Municipal da cidade de Lorena, envolvendo 120 

alunos, 4 professores e 1 professor de informática educacional, para o projeto O 

Carteiro Chegou, e 275 alunos, 5 professores e 1 professor de informática 

educacional para o projeto Centenário Vinícius de Moraes – Arca de Noé. 



5.DESENVOLVIMENTO 

 

Falar de informática na educação ou informática educativa é de um modo 

geral conforme as literaturas aqui consultadas falar sobre o uso da informática em 

sala de aula como um processo otimizador de ensino-aprendizagem seguindo uma 

tendência da realidade do sujeito (aluno). Assim, com vistas no processo de 

informatização escolar temos duas principais posturas educacionais 1) o ensino da 

informática, incluindo disciplinas sobre o processamento de dados no currículo 

escolar e 2) a informática no ensino, disponibilizando os recursos da computação 

para o desenvolvimento das práticas educacionais escolares como a prática de 

projeto pedagógico. No entanto, a inserção dos computadores nas salas de aula 

nada pode garantir se os agentes educacionais não souberem explorar seus 

recursos, que podem ser tão úteis para a execução de suas atividades profissionais 

como também para a mediação das atividades escolares desenvolvidas com os 

educandos. 

O aprofundamento e estudos sobre o tema do uso das tecnologias vinculado 

à pedagogia ainda são recentes, porém vem sendo constatado que a utilização 

desses meios nos projetos educativos colaboram para que a educação possa 

interagir com o contexto da vida das sociedades imersas nas novas tecnologias da 

informação e comunicação. As primeiras tentativas em utilizar a informática como 

ferramenta educacional se deu no fim da década de 60, com o educador norte-

americano Seymour Papert que foi discípulo de Jean Piajet, ele introduz a 

informática de acordo com a concepção construtivista de educação. Ele concebe a 

criança da mesma forma que Piaget: como construtora ativa de suas próprias 

estruturas intelectuais. Seymour acredita que o computador pode dar forma concreta 

a áreas do conhecimento que pareciam ser anteriormente intangíveis e abstratas. 

Desse modo, a nova tecnologia pode concretizar o formal, ajudando na passagem 

do pensamento infantil (concreto) para o pensamento adulto (abstrato). A tecnologia 

computacional pode capacitar as crianças com novas possibilidades de aprender, 

pensar e crescer tanto cognitiva como emocionalmente. O computador é um 

instrumento interativo, pois podemos nos comunicar, assim pode ser um interlocutor 

no trabalho interdisciplinar.  



O paradigma inovador que envolve hoje o uso da informática aos 

pressupostos necessários às exigências da sociedade do conhecimento entre os 

educadores desafiados pelo novo terá que conviver com um processo de mudança 

contínua, harmoniosa e produtiva, superando o receio de que a tecnologia possa 

substituí-lo. Por novas tecnologias em educação, entendemos o uso da informática, 

do computador e as ferramentas disponíveis, como internet, CD-ROM,multimídia, 

correio eletrônico, etc. Todo esse aparato tecnológico pode contribuir para o 

aprendizado do educando, tornando o processo de educação mais eficiente e eficaz. 

Essas tecnologias cooperam para o desenvolvimento de varias atividades dentro 

das várias áreas do conhecimento, uma vez que pode dinamizar as aulas tornando-

as mais atrativas aos alunos.  

Com o advento da tecnologia muitas formas de ensinar hoje já não se 

justificam mais, assim, aprendemos e ensinamos pouco, nos vemos desmotivados, 

muitos professores acreditam que as aulas convencionais estão ultrapassadas, no 

entanto, não é bem assim. Podemos inovar, afinal, a educação é o caminho 

fundamental para a transformação do individuo e da sociedade. O desafio maior é 

buscar uma educação de qualidade, que possa integrar todas as dimensões do ser 

humano, e a tecnologia vem ao encontro dessa busca, pois hoje as crianças já 

nascem digitalizadas, não que somente a informática irá mudar o aspecto da 

educação, mas essa interação poderá facilitar o aprendizado, para isso se faz 

necessário professores que façam essa integração em si mesmos, no que diz 

respeito aos aspectos sensorial, intelectual, emocional, ético e tecnológico, que 

possam transmitir facilmente o pessoal e o social, que expressem em suas palavras 

e ações que estão sempre em busca de evolução, mudanças e avanço.   

 O educador autêntico é humilde e confiante. Mostra o que sabe e, ao mesmo 

tempo, está atento ao que não sabe, ao novo. Mostra para o aluno a complexidade 

do aprender, ajuda o aluno a reconhecer as informações desconhecidas, e a 

necessidade de superar as dificuldades que possam surgir na compreensão dessas 

informações. Ensina, aprendendo a relativizar, a valorizar a diferença, a aceitar o 

provisório. Aprender é passar da incerteza a uma certeza provisória que dá lugar a 

novas descobertas e a novas sínteses. Os grandes educadores atraem não só pelas 

suas ideias, mas pelo contato pessoal. Dentro ou fora da aula chamam a atenção. 

Há sempre algo surpreendente, diferente no que dizem, nas relações que 

estabelecem, na sua forma de olhar, na forma de comunicar-se, de agir. É um poço 



inesgotável de descobertas. Enquanto isso, boa parte dos professores é previsível, 

não nos surpreende; repetem fórmulas, sínteses. São docentes “papagaios”, que 

repetem os seus conhecimentos e conteúdos disciplinares e se deixam levar pela 

última moda intelectual sem questiona-la. 

 Assim, a produção do saber depende de ações que façam com que o 

professor e aluno busquem processos de investigação e pesquisa, o acesso ao 

conhecimento principalmente através da informatização desafia o professor a buscar 

inovações para atender as necessidades e exigências da sociedade. O professor 

deve aprender a aprender, perdendo seu papel autoritário, para também se tornar 

um investigador, tornado-se crítico e reflexivo sendo assim exemplo a ser seguido 

pelos seus alunos. Segundo Bahrens, (2011), o aluno precisa também ultrapassar o 

papel passivo, de escutar, ler, decorar e de repetidor fiel dos ensinamentos do 

professor e tornar-se criativo, critico, pesquisador e atuante, para produzir 

conhecimento. Em parceria, professores e alunos precisam buscar um processo de 

auto-organização para acessar a informação, analisar, refletir e elaborar com 

autonomia o conhecimento.  

A pedagogia de projetos começou a ser difundida a partir da Escola Nova,um 

movimento que defendia a educação ativista, a partir da renovação da pesquisa 

pedagógica,na busca teórica dos fundamentos filosóficos e científicos de uma 

prática educativa mais eficaz, sendo a partir dai conhecida no Brasil, contrapondo-se 

ao método tradicionalista, tal método foi difundido no Brasil através de Anísio 

Teixeira e Lourenço Filho.  Na América do Norte, os dois maiores representantes 

deste método foram: Dewey e seu discípulo Kilpatrick, foram estes americanos que 

criaram os métodos de projetos. Mais do que uma técnica atraente para transmissão 

dos conteúdos, como muitos pensam, a proposta da Pedagogia de Projetos é a de 

promover uma mudança na maneira de pensar e repensar a escola e o currículo na 

prática pedagógica. Os projetos juntamente com a informática se transformam em 

uma possibilidade inovadora no método de ensinar, criar e recriar a partir da vivencia 

dos alunos, pois se pode através dele trabalhar interdisciplinarmente, facilitando a 

participação do aluno no processo de produzir fatos do seu cotidiano, troca de 

informações na construção do conhecimento e integração social. Com a 

reinterpretação atual da metodologia, esse movimento tem fornecido subsídios para 

uma pedagogia dinâmica, centrada na criatividade e na atividade discentes, numa 



perspectiva de construção do conhecimento pelos alunos, mais do que na 

transmissão dos conhecimentos pelo professor.  

A pedagogia de projetos juntamente com a informática vem ao encontro de 

uma educação autônoma e crítica, que faz com que o aluno seja um cidadão crítico, 

autônomo e criativo, que saiba solucionar problemas e que tenha iniciativa própria 

para que seja sujeito histórico, buscando questionar e possa transformar a 

sociedade em que vive.   

 “O desafio imposto aos docentes é mudar o eixo do ensinar para 
optar pelos caminhos que levem ao aprender. Na realidade, torna-se 
essencial que professores e alunos estejam num permanente 
processo de aprender a aprender. O desejo de mudança da prática 
pedagógica se amplia na sociedade da informação quando o docente 
depara com uma nova categoria do conhecimento denominada 
digital”. (BEHRENS, 2011, p. 73) 

 

 
Para que a pedagogia por projetos surte o resultado esperado é necessário que o 

aluno seja incentivado a pesquisar a investigar para resolver problemas concretos 

que fazem parte do seu cotidiano, mas que muitas vezes lhes passa despercebido, 

assim a aprendizagem precisa ser significativa, desafiadora e principalmente de um 

modo que instigue ao ponto de fazer com que o aluno ou o grupo busque cada vez 

mais saber sobre o tema ou assunto proposto. O professor precisa passar para o 

aluno não somente o conteúdo, mas motivar para a busca pelo conhecimento, 

mostrar o prazer pelo pensar, o prazer em elaborar as informações. O 

desenvolvimento da pedagogia de projetos na informática, assim como para o 

ensino em qualquer área do conhecimento é necessário criar situações problemas e 

estratégias pedagógicas que conduza o aluno a criar e refletir sobre o tema 

pesquisado, sobre o conhecimento para converter o processo de ensino 

aprendizagem em um projeto relevante e significativo para a construção do 

conhecimento 

A possibilidade de utilização desses meios das novas tecnologias da 

informação e comunicação como recursos pedagógicos favorecem o contexto 

educacional em relação à realização e produção do que se pretende com mais 

facilidade para o desenvolvimento do aprendizado do aluno.  O aluno passa a ser 

construtor, investigador e busca o conhecimento com autonomia.  

É fundamental considerar todos os processos de desenvolvimento dos projetos 

educativos. O elemento da avaliação é uma ferramenta importante durante todo o 



processo. Porém, especialmente no final de cada projeto podemos colher os 

resultados mais significativos das ações e atividades realizadas  

 
Uma das finalidades dos projetos é promover formas de 
aprendizagem que questionem a ideia de verdade única, ao 
colocar os alunos diante de diferentes interpretações dos 
fenômenos está-se questionando plenamente a visão da 
avaliação baseada na consideração da realidade como algo 
objetivo e estável. Com isso, o papel da avaliação passa a 
fazer parte do próprio processo de aprendizagem, e não é um 
apêndice que estabelece e qualifica o grau de ajuste dos 
alunos com a “resposta única” que o docente define. 
(HERNADEZ, 1998,p.93) 

 

Como é um trabalho feito em conjunto e não o trabalho de uma única pessoa, 

a escola e seu coletivo tem por objetivo a concepção democrática-participativa que 

embasada em uma relação entre direção e a participação de toda a equipe escolar, 

acentuando a importância dos objetivos traçados por todos no projeto político 

pedagógico, sem desvalorizar a responsabilidade individual, para tanto cabe a cada 

membro da equipe assumir suas responsabilidades para que a avaliação do 

conjunto de ações seja eficaz.  

 

6. REULTADOS 

 

Os dois projetos envolvidos na pesquisa se trata do projeto “Arca de Noé”, 

realizado no centenário de Vinicius de Moraes e do projeto “O carteiro chegou”. O 

projeto “Arca de Noé” teve o seu início a partir de uma conversa com os alunos 

sobre um poema que é muito conhecido de muitas crianças, mas que a maioria não 

conhece seu autor, o poema A casa. Esse poema é cantado por muitos, mas quase 

ninguém sabe quem é seu autor. Nessa conversa os alunos perguntaram quem foi 

que “inventou” tal poema que a casa não tem parede, não tem teto, então como 

pode ser uma casa? Questionamento como esse me fizeram buscar a história do por 

que do poema e apresentei a eles, a curiosidade foi crescendo e então surgiu o 

projeto, nele os alunos conheceram seu autor e o por que do poema foi realizado. 

Os alunos queriam saber mais e mais, então os bichos da Arca de Noé invadiram a 

sala de informática, assim os alunos aprenderam sobre o autor, seus poemas, sua 

vida e ainda criaram seus próprios poemas. Tudo isso usando a ferramenta 

informática para a produção dos seus trabalhos, este foi um dos trabalhos mais 

gratificantes de realizar, pois partiu da curiosidade do cenário infantil e por ter sido 



tão singelo foi um projeto publicado na revista Carta Fundamental em novembro de 

2013. O projeto “O carteiro Chegou” nasceu da necessidade de trazer ao 

conhecimento dos alunos as várias formas de comunicação que existiam antes do 

surgimento das tecnologias da informação que existe nos dias de hoje, por incrível 

que pareça eles não conheciam uma carta, aquela escrita à tinta de caneta 

esferográfica, selada e enviada pelos correios. O trabalho foi todo desenvolvido na 

sala de informática, através de pesquisa de como surgiram as primeiras cartas, o 

primeiro meio de comunicação, e o trabalho foi tomando tamanha proporção que 

fomos parar na primeira grande guerra mundial, e foi muito bacana todo esse 

trabalho, pois os alunos perceberam que há outros meios de se comunicar que não 

sms, email, etc. 

 

7.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constatamos a necessidade de contextualizar e desenvolver práticas 

pedagógicas utilizando as novas tecnologias da informação e comunicação e 

especialmente a informática no desenvolvimento de projetos na educação. A 

discussão do tema proposto, que envolve a análise da pedagogia de projetos com o 

uso da informática e tecnologia pressupõe uma mediação pedagógica ativa e 

inovadora. A informática aliada a outras tecnologias é de grande valia para a 

educação, em projetos pedagógicos torna-se fundamental, para o crescimento da 

aprendizagem e o desenvolvimento integral do aluno. 

Não é a informática e suas ferramentas em si, mas o que se pode aprender 

com o auxilio dela, não basta apenas colocar o aluno em frente ao computador, tem 

que haver uma finalidade e é importante que os alunos saibam disso, e para isso é 

necessário que o educador tenha essa consciência para atrair o aluno aos assuntos 

pertinentes que poderão desenvolver ao longo do processo. 

Pela análise dos registros com as avaliações das práticas da pedagogia de 

projetos na informática constata-se que as tecnologias da informação e a informática 

educacional podem contribuir para o desenvolvimento de práticas educativas para 

que o educando construa e desenvolva seu aprendizado com autonomia, a partir 

dos elementos que fazem parte do seu cotidiano.  
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