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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
Estudo sobre a Biblioteca “José Alencar Gomes da Silva”
do Instituto Federal do Tocantins, Câmpus Gurupi,
evidenciando a percepção dos alunos do curso técnico
em agronegócios integrado ao ensino médio. Discute a
influência que a biblioteca tem para a melhoria da
aprendizagem. Conclui com o resultado da pesquisa
aplicada ao público alvo, com o propósito de identificar
a usabilidade e a percepção que eles têm sobre a
biblioteca apontando os principais aspectos que devem

ser levados em consideração quanto ao papel da
biblioteca e a motivação dos alunos em frequentar o
espaço para a prática de leitura e utilização dos serviços
oferecidos.

PALAVRAS‐CHAVE: Biblioteca, Ensino‐médio, Aprendizagem.

ABSTRACT
Study about the Library "José Alencar Gomes da Silva" at
the Federal Institute of Tocantins, Campus Gurupi,
showing the student’s perception of the technical
course in agribusiness integrated into high school.
Discusses the influence that the library has to improve
learning. Concludes with the result applied to the target
public, with the purpose of identifying usability and

KEY‐WORDS: Library, High school, Learning.

perception they have about the library indicating the
main aspects that should be considered regarding to the
role of the library and student motivation in attending to
the space to practice of reading and use of the services
offered.

Biblioteca “José Alencar Gomes da Silva” do Instituto Federal do Tocantins, Câmpus
Gurupi: percepção dos alunos do curso técnico em agronegócios integrado ao ensino médio.

INTRODUÇÃO
As bibliotecas seguem os avanços tecnológicos, apesar de que, as da antiguidade sempre
foram conhecidas como as guardiãs do conhecimento da humanidade. O filme “O nome da rosa”
de Umberto Eco, evidencia a biblioteca de um mosteiro Beneditino, onde poucos monges tinham
acesso aos livros e maior parte das obras ficava escondida. Atualmente essa visão tem se
modificado, as bibliotecas modernas, além de armazenadoras são conhecidas como
disseminadoras de informações e envolvem cada vez mais em suas rotinas as Novas Tecnologias
da Informação e Comunicação (NTIC’s). A biblioteca é considerada um recurso pedagógico que
pode fazer muita diferença na educação dos estudantes:
Pesquisa realizada pela Universidade de Denver, nos Estados Unidos, mostrou que
estudantes de escolas que mantêm bons programas de biblioteca aprendem mais e
obtêm melhores resultados em testes padronizados do que alunos de escolas com
bibliotecas deficientes. (ANDRADE, 2008, p.13)

De acordo com essa pesquisa a influência da biblioteca para a melhoria da aprendizagem
deve‐se ao fato de:
Um bom programa de biblioteca, contando com um profissional especializado, equipe de
apoio treinada, acervo atualizado e constituído por diversos tipos de materiais
informacionais, computadores conectados em rede e interligando os recursos da
biblioteca ás salas de aula e aos laboratórios resultou no melhor aproveitamento escolar
dos estudantes, independentes das características sociais e econômicas da comunidade
onde a escola estivesse localizada. (ANDRADE, 2008, p.13‐14).

Infelizmente a realidade de algumas bibliotecas Brasileiras é diferente, nem todas as
instituições educacionais valorizam a biblioteca como espaço educativo e cultural, os prédios são
precários, não incluem profissionais capacitados e muitas só as mantêm para deposito de livros
velhos e desatualizados. Entretanto as bibliotecas deveriam ser mais valorizadas ter espaços
aconchegantes, bem iluminados e equipados, ser considerada um espaço dinâmico e de
aprendizagem, imprescindível para a prática de leitura, exposições e outras atividades culturais.
Este estudo visa analisar os principais aspectos que devem ser levados em consideração
quanto à biblioteca “José Alencar Gomes da Silva” do Instituto Federal do Tocantins Câmpus
Gurupi, evidenciando especificamente a percepção dos alunos do curso técnico em agronegócios
integrado ao ensino médio.
O curso técnico em agronegócios integrado ao ensino médio, do IFTO‐ Câmpus Gurupi tem
por objetivo:

Ofertar o ensino profissional integrado ao ensino médio, na área do agronegócio,
preparando o estudante para entrada no ensino superior além de formar profissionais
para implantar, gerenciar e executar atividades relacionadas com a produção
agropecuária. Mesmo sendo ensino profissionalizante integrado ao ensino médio, antes
de tudo, este deverá pautar a sua finalidade para o desenvolvimento intelectual e critico
do estudante, essencial para o exercício da cidadania e desenvolvimento humano. O
ingresso no ensino superior será o reflexo natural deste processo. (SILVA, 2011)

A biblioteca “José Alencar Gomes da Silva” do Câmpus Gurupi‐ IFTO entrou funcionamento
em Março de 2011, com a finalidade de oferecer infraestrutura bibliográfica necessária a seus
alunos, funcionários e comunidade em geral, para o ensino e pesquisa. Ocupa uma área de
aproximadamente 500 m², possui área de recepção onde é realizado o atendimento ao público,
salão de acervo geral; sala para processamento técnico do acervo; sala de estudo individual e sala
para estudo coletivo; setor com acesso a internet. O acervo da biblioteca de acordo com dados
coletados em fevereiro de 2014, é composto por:
Figura 1‐ Acervo da Biblioteca
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Fonte: Biblioteca, IFTO: Câmpus Gurupi.
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A motivação para o estudo surgiu da observação dos alunos sobre a influência que a
biblioteca exerce e da importância de ter uma biblioteca organizada e que oferte serviços e
produtos de qualidade para melhoria do ensino.
MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia possui uma abordagem qualitativa e quantitativa, podemos classificar que a
pesquisa tem caráter quantitativo quando “Têm como propósito observar, descrever, explorar,
classificar e interpretar aspectos de fatos ou fenômenos.Buscando‐se frequência, característica,
relação e associação entre variáveis.”(DYNIEWICZ,2009,p.91) E caráter qualitativo quando:
Afirma‐se que a pesquisa qualitativa tem um caráter exploratório, uma vez que estimula
o entrevistado a pensar e a se expressar livremente sobre o assunto em questão. Na
pesquisa qualitativa, os dados, em vez de serem tabulados, de forma a apresentar um
resultado preciso, são retratados por meio de relatórios, levando‐se em conta aspectos
tidos como relevantes, como as opiniões e comentários do público entrevistado.
(PESQUISA, 2014)

Para dar fundamentação teórica, utilizou‐se a pesquisa bibliográfica sobre bibliotecas tanto
no formato impresso quanto em sites disponíveis na Internet e em estudos a respeito do uso de
bibliotecas. Buscou‐se dar embasamento ao estudo através de pesquisa de campo com alunos do
curso técnico em agronegócios integrado ao ensino médio do IFTO‐ Câmpus Gurupi. Como
método de coleta de dados, foi elaborado um questionário com questões abertas e fechadas aos
alunos do ensino médio, com o propósito de identificar a usabilidade e a percepção que eles tem
sobre a biblioteca, os questionários foram distribuídos para 125 alunos, durante mês de abril de
2014.
Do universo de 125 alunos regularmente matriculados no ano de 2014, destes 55 cursam o 1°
ano, 47 cursam o 2° ano e 23 cursam o 3° ano. Dos 125 questionários distribuídos 52 não foram
respondidos, Totalizando 73 alunos que responderam ao questionário.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Procurou‐se verificar os motivos pelos quais os alunos frequentam a biblioteca, buscando
saber a satisfação com os serviços e produtos oferecidos e o que sugerem como melhoria. Para a
realização da pesquisa de campo foi utilizada a amostra de 73 alunos do ensino médio, que será
demonstrada através dos gráficos abaixo e após tabulação dos dados, foi possível verificar a
percepção dos alunos em relação à biblioteca:

Figura 2‐ Possui o hábito de ir à biblioteca

Fonte: Pesquisa de campo, 2014.
Figura 3‐ Serviço mais utilizado na biblioteca

Fonte: Pesquisa de campo, 2014.

Figura 4 ‐ Livro do acervo da biblioteca que os alunos mais gostaram de ler

Fonte: Pesquisa de campo, 2014
Figura 5 – Influência e benefícios da biblioteca na vida dos alunos

Fonte: Pesquisa de campo, 2014.

Figura 6 ‐ Satisfação com os produtos e serviços oferecidos pela biblioteca

Fonte: Pesquisa de campo, 2014.
Figura 7 ‐ Satisfação com os atendentes do balcão de atendimento da biblioteca

Fonte: Pesquisa de campo, 2014.

Figura 8 ‐ Frequência em solicitar a ajuda do bibliotecário

Fonte: Pesquisa de campo, 2014.

Figura 9 ‐ Serviços que os alunos gostariam que fossem oferecidos pela biblioteca

Fonte: Pesquisa de campo, 2014.

Figura 10‐ Visão dos alunos sobre a Biblioteca. Elogios ou críticas.

Fonte: Pesquisa de campo, 2014.

CONCLUSÃO
Campello (2012, p.12) relata a importância da aprendizagem na biblioteca e sua oferta de
fontes de informações “A evidência de que a biblioteca é importante para a escola é dada pela
comprovação de sua influência nos resultados da aprendizagem. Para isso, é preciso avaliar que
conhecimentos, habilidades e/ou atitudes os estudantes aprenderam com a biblioteca e com as
fontes de informação”.
Após analise dos dados, concluímos que (97%) dos alunos do ensino médio possuem o
hábito de ir à biblioteca, sendo apontado como principal motivo o fato de gostar de estudar no
ambiente da biblioteca (62%), o serviço mais utilizado foi o e empréstimo de livros (29%),
acesso aos computadores (27%) e consulta local (27%). Os livros literários têm maior índice de
leitura e todas as obras descritas como lidas pelos alunos realmente existem no acervo da
biblioteca, a influência da biblioteca na vida dos alunos dá‐se pelo fato desta proporcionar
novos conhecimentos (31%), incentivar a leitura (22%), conhecer os livros (14%) despertar a
analise crítica (7%) e ajudar a melhorar o vocabulário (4%). A maioria está satisfeita com os
serviços e produtos oferecidos pela biblioteca (66%), no entanto (34%) estão insatisfeitos,
requerem mais disponibilidade de computadores e renovação do acervo. Em relação aos
servidores do atendimento a maioria está satisfeita (64%), porém alguns reclamam de falta de
educação de alguns dos servidores (36%), já quanto à ajuda de bibliotecários relatam que
raramente procuram o profissional (52%), os serviços que os alunos querem que a biblioteca
ofereça são: mais diversidade de livros (30%); café (22%); computadores melhores (19%);
ampliação do espaço (12%); melhor atendimento (11%) e lazer (6%). De modo geral os alunos

estão satisfeitos com a biblioteca relatando que é um bom lugar para estudar e sugerem
melhorias na estrutura e atendimento. Portanto, esse estudo nos leva a refletir sobre a atual
situação da biblioteca do IFTO‐ Câmpus Gurupi e sugere‐se que esta deve tomar medidas, a fim
de melhorar a qualidade dos serviços e produtos prestados, reestruturando e criando novos
serviços, adequar os já existentes, como também remodelar os seus processos de gestão.
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RESUMO
A comunicação de ideias através do desenho tem se
desenvolvido ao longo da História, paralelamente ao
desenvolvimento da tecnologia. Nesse contexto, o
desenho técnico se apresenta como uma disciplina
comum a diversos profissionais que se comunicam
através de desenhos normalizados. Nessa realidade,
esse artigo tem o objetivo de abordar a experiência
adquirida na disciplina de desenho técnico no IFRN
Campus Santa Cruz, apresentando como desafios: 1)
resgate dos instrumentos tradicionais de desenho versus
realidade tecnológica; 2) introdução ao uso de uma
ferramenta computacional como representação gráfica;
3) curto período de tempo em detrimento da grande
quantidade de conteúdos. Tais desafios apontaram para
o desenvolvimento de metodologias ao longo da

disciplina com o intuito de torna‐la atrativa, dinâmica e
compreensível aos alunos. No primeiro bimestre,
abordou‐se o desenho tradicional através de gincanas e
oficina de maquetes onde foi possível explorar a
consciência do que está sendo desenhado; no segundo
bimestre foi abordado o desenho auxiliado por
computador onde foi utilizada a metodologia do CAD
Criativo (ROMANO e SCARABOTTO, 2003) a fim de
facilitar o aprendizado inicial da ferramenta. Os centros
de aprendizagem e o projeto de monitoria também
funcionam como suporte às aulas, ampliando o
desenvolvimento dos exercícios e esclarecimento de
dúvidas. Como resultado têm‐se conquistado maior
motivação dos alunos, entendimento do que está sendo
desenhado e otimização do tempo de aula.

PALAVRAS‐CHAVE: Desenho técnico, CAD, Metodologias, Ensino Médio

TECHNICAL DESIGN ON SECONDARY SCHOOL:
A METHODOLOGICAL APPROACH IN IFRN SANTA CRUZ CAMPUS
ABSTRACT
The communication of ideas through drawing has
developed throughout history, alongside the
development of technology.In this context, the technical
design is presented as a discipline common to several
professionals that communicate through standard
drawings. In this reality, this article aims to address the
experience acquired in the discipline of technical
drawing in IFRN, Santa Cruz Campus, presenting
challenges as: 1) recovery of traditional drawing
instruments versus technological reality; 2) introduction
to the use of a computational tool as graphics; 3) short
time at the expense of the large amount of content.
Such challenges pointed to the development of
methodologies throughout the subject in order to make

it attractive,dynamic and understandable to students. In
the first two months, the traditional design was studied
through competitions and a mockups workshop where it
was possible to explore student´s consciousness of being
drawn; in the following two months the computer aided
design was studied through the Creative CAD
methodology (ROMAN and SCARABOTTO, 2003), in
order to facilitate initial learning of that tool. “Learning
center” (a type of teacher´s office hours) and the
monitoring project also functioned as a support to our
classes, expanding the development of the exercises and
clarify doubts. As a result, we have conquered greater
student´s motivation, understanding of what is being
designed, and optimization of class time.

KEY‐WORDS: Technical design, CAD, Methodologies, Secondary School

DESENHO TÉCNICO NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO:
UMA ABORDAGEM METODOLÓGICA NO IFRN CAMPUS SANTA CRUZ
1 INTRODUÇÃO
A comunicação gráfica de ideias é tão antiga quanto o homem e tem, ao longo da História,
um desenvolvimento paralelo ao desenvolvimento da tecnologia. Nesse contexto o desenho
técnico surgiu na prática profissional de diversas áreas que têm a necessidade de se comunicar
através de desenhos normalizados representados seja por meio do desenho tradicional, seja
através do computador.
O curso tradicional de desenho técnico tem sofrido mudanças significativas durante a
última década. O surgimento do projeto assistido por computador (CAD) tem sido uma das
inovações mais importantes, porém o ensino do desenho técnico também tem caminhado no
sentido de enfatizar o desenho à mão livre em lugar do desenho por meio de instrumentos, além
de se buscar um destaque maior para o desenvolvimento da visão espacial.
Dentro dessa realidade, o objetivo deste artigo é o de oferecer uma abordagem da
metodologia desenvolvida durante a disciplina de desenho técnico para o curso Técnico de Nível
Médio em Mecânica na forma Integrada, presencial, do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) Campus Santa Cruz. No planejamento da disciplina, o
desenho técnico é visto, a priori, através de sua vertente tradicional com ênfase para o desenho à
mão livre e apresentação das normas da ABNT, perspectivas, projeções e cortes. Em seguida, é
abordado através do uso do computador como ferramenta de representação gráfica dos
conhecimentos adquiridos durante a primeira etapa da disciplina. No decorrer do semestre em
que a disciplina ocorre, foram utilizadas algumas metodologias de ensino que abordaram o
ensino do desenho tradicional e do CAD.
2 A DISCIPLINA DE DESENHO TÉCNICO
O desenho técnico envolve um conjunto de metodologias e procedimentos necessários ao
desenvolvimento e comunicação de projetos, conceitos e ideias no cotidiano de técnicos,
engenheiros, arquitetos e designers. Segundo Leake e Borgerson (2010, p. 29) antes do
aparecimento dos computadores pessoais, no início da década de 1980, e do lançamento do
projeto assistido por computador (CAD), a maioria dos desenhos técnicos realizados em
escritórios de engenharia e arquitetura eram executados manualmente, por meio de
instrumentos como réguas T, esquadros e compassos. Hoje em dia, praticamente todos os
desenhos que fazem parte do cotidiano desses profissionais são executados com o auxílio de um
sistema CAD.
A incorporação do sistema CAD apresentou diversas vantagens. Conforme aponta Silva
(2010, p. 10), o desenho executado é guardado em suporte magnético de baixo custo e pequeno
volume; as alterações são sempre muito mais fáceis de realizar; a inserção de símbolos
normalizados é direta e as construções geométricas são automáticas. Nesse contexto, a invenção
dos sistemas CAD afetou diretamente as disciplinas de desenho técnico que passaram a enfatizar
o desenho à mão livre em lugar do desenho por meio de instrumentos. Segundo Leake e

Borgerson (2010, p. 29) o desenho à mão livre tem muitas aplicações importantes, tendo em
vista que o profissional, muitas vezes, necessita fazer esboços no local da obra. Tais esboços,
mais tarde, são convertidos em CAD no escritório, para documentar as possíveis modificações a
serem realizadas em uma estrutura ou desenho já existente.
2.1 A disciplina de desenho técnico no IFRN Campus Santa Cruz
A disciplina de desenho técnico para o curso Técnico de Nível Médio em Mecânica na
forma Integrada, presencial, do IFRN está atualmente situada no primeiro dos quatro anos do
curso técnico integrado. Considerando o objetivo geral da disciplina que é levar os estudantes à
compreensão do que está sendo desenhado, ao longo da disciplina busca‐se capacitá‐los
gradualmente no uso de ferramentas de desenho, sejam elas tradicionais ou digitais, assim como
no tocante ao desenho à mão livre. No planejamento da disciplina de desenho técnico, dentro do
curso técnico integrado, tem‐se uma divisão em duas etapas.
A primeira etapa corresponde ao Desenho Técnico Básico. Nessa fase inicial da disciplina
conceitua‐se o que é o desenho técnico apresentando seus meios de representação. Os
instrumentos tradicionais de desenho são apresentados e inicia‐se a prática de exercícios para
incorporar os conhecimentos do desenho à mão livre. São destacadas as normas da ABNT
relativas ao desenho técnico, incluindo cotagem, formato de folha, dobradura, legenda, caligrafia
técnica, linhas e espessuras, bem como sua importância dentro do contexto profissional. São
abordados conteúdos relativos às noções de desenho geométrico, porém o principal conteúdo
abordado na disciplina corresponde às projeções ortogonais e perspectivas cavaleira e
isométrica. Essa etapa atua como agente embasador para que o discente consiga progredir na
segunda etapa da disciplina.
Na segunda etapa, tem‐se o conteúdo relativo ao desenho auxiliado por computador.
Nessa fase, a disciplina cumpre o papel de trazer os modos tradicionais estudados anteriormente
para uma realidade mais atual onde os computadores se tornam essenciais como meios de
representação. Nessa etapa, o AutoCAD é apresentado aos alunos, mostrando como é sua
interface e o modo como funciona o sistema de coordenadas. Linha, Círculo, Concordância, Cota,
Aparar, Copiar, Mover, Plotar, são os comandos considerados básicos para desenhar, modificar e
concluir um trabalho, sendo repassados para os alunos com o intuito de representar os
conteúdos aprendidos na primeira etapa da disciplina através do uso do computador.
Diante da estrutura da disciplina de desenho técnico, observa‐se que, apesar de
contemplar os dois meios de representação (o desenho tradicional e o assistido por
computador), tem‐se um curto período para totalizar a grande quantidade de conteúdos que ela
abrange. Outro ponto importante, é o perfil do aluno do ensino médio que representa um grande
desafio para os professores da disciplina que compõe o eixo tecnológico: a disciplina introduz,
logo no 1º ano, conhecimentos de natureza técnica para alunos que possuem apenas as noções
do desenho geométrico obtidas na disciplina de matemática durante o ensino fundamental; além
disso o ensino do desenho tradicional se contrapõe à realidade tecnológica que os alunos
vivenciam em seu cotidiano. Diante dessas observações, a disciplina torna‐se um desafio que
encontra em diferentes abordagens de metodologias de ensino um caminho para se desenvolver
a disciplina de modo a obter resultados positivos para alunos e professores.

3 MATERIAIS E MÉTODOS
Com o intuito de abordar tanto os métodos tradicionais de desenho quanto a
representação em computador, buscou‐se dividir a disciplina em duas etapas, onde foram
desenvolvidas metodologias de ensino de acordo com o objetivo de cada conteúdo abordado.
3.1 Primeira etapa: o desenho técnico
Compreende o 1º Bimestre da disciplina onde o aluno tem o primeiro contato com o
desenho técnico. A ênfase é dada ao desenho à mão livre em detrimento do desenho por meio
de instrumentos por entender que o desenho à mão livre consiste em um meio versátil de
comunicação entre os profissionais que lidam com o desenho técnico. Concomitantemente,
ocorre uma apresentação sucinta dos instrumentos de desenho (esquadros, prancheta,
compasso e escalímetro), seguido de alguns exercícios. Como estratégia metodológica, no início
da disciplina foram aplicados exercícios de desenho à mão livre e por meio dos instrumentos
tradicionais de desenho, porém enfatizando o desenho à mão livre, conforme observado na
Figura 1. Nesses exercícios o aluno aprende a traçar linhas retas horizontais e verticais, desenhar
figuras circulares e se utilizar de uma malha para realizar o desenho de objetos desenvolvendo a
capacidade de desenhar de modo proporcional, através de um traço uniforme e um desenho
limpo.

Figura 1 ‐ Perspectivas isométricas executadas à mão livre (à esquerda) e por meio dos
instrumentos tradicionais de desenho (à direita), por aluno do IFRN Campus Santa Cruz
durante a disciplina de desenho técnico.
O conteúdo seguinte corresponde às normas da ABNT relativas à caligrafia técnica,
formato da folha de desenho, dobramento de cópias, escala e cotagem. Paralelamente, é
abordado o conteúdo de projeções ortogonais e perspectivas que compõem a principal parte da
disciplina. Nessa fase, buscou‐se realizar atividades dinâmicas com o intuito de motivar a
participação dos alunos e desenvolver a consciência do que eles estão desenhando. Para isso,
foram realizadas duas atividades: a gincana e a oficina de maquetes.
A gincana consistiu em uma competição entre grupos, dividida em etapas, nas quais
foram propostas as atividades de montagem de poliedros com jogos de peças; desenho de vistas

ortográficas dos objetos e suas perspectivas isométricas. Na atividade “modelagem e desenho de
peças” os alunos desenharam as vistas ortográficas e a perspectiva isométrica de objetos
sorteados entre os alunos, conforme observado na Figura 2.

Figura 2 ‐ Participação dos alunos do IFRN Santa Cruz na gincana de desenho técnico através
de desenho à mão livre no quadro e montagem de peças.
Na oficina de maquetes, foi sorteada uma peça tridimensional para cada grupo de 3
alunos, que recebeu as seguintes tarefas: a) modelar manualmente cada peça utilizando diversos
materiais, de acordo com sua criatividade (Figura 3), b) desenhá‐la em perspectiva isométrica
(Figura 4) e em vistas ortográficas (Figura 5) e c) realizar a modelagem no ambiente virtual 3D do
software SketchUP (Figura 6). A introdução do SketchUP como ferramenta computacional teve o
intuito de marcar a transição entre a representação do desenho técnico tradicional e a sua
representação digital através de uma ferramenta de fácil manuseio.

Figura 3 ‐ Modelagem da peça em sabão
durante oficina de maquetes.

Figura 4 ‐ Desenho da perspectiva isométrica,
executada pelo aluno.

Figura 5 ‐ Desenho das vistas ortográficas
da peça com o uso dos instrumentos
tradicionais de desenho.

Figura 6 ‐ Modelagem tridimensional do objeto
em ambiente 3D utilizando o software SketchUP.

3.2 Segunda etapa: o CAD
Nesta fase é abordado o computador como meio de representação gráfica do desenho.
Tendo em vista que os estudantes já estão conscientes do conteúdo teórico relativo ao desenho
técnico, o objetivo nesse período é desenvolver a habilidade no software de desenho para que
possam representar digitalmente e de modo análogo os conhecimentos de projeções ortogonais
e em cortes, bem como de perspectivas, de modo que compreendam o que está sendo
desenhado.
O primeiro contato com a ferramenta CAD torna‐se difícil devido à diversidade de
comandos que o software apresenta, o que desmotiva o aluno que se vê diante de erros
frequentes, impedindo‐o de alcançar, rapidamente, os resultados desejados. Diante dessa
problemática tem‐se adotado a metodologia do “CAD Criativo” (ROMANO e SCARABOTTO, 2003)
que consiste em uma ferramenta de Ensino a Distância, criada em módulos que auxiliam o aluno
no uso da ferramenta CAD através de exercícios com diferentes graus de dificuldade. Essa
metodologia tem sido aplicada de modo adaptado à realidade dos alunos do IFRN Campus Santa
Cruz. No caso do curso de Mecânica, o CAD Criativo auxilia os alunos nas primeiras atividades, no
aprendizado de comandos básicos de desenho e modificação. Os exercícios são lúdicos e fáceis
de executar, conforme exemplificado nas figuras 7 e 8 que representam alguns dos resultados
obtidos durante essa etapa.

Figura 7 – Desenho das letras do alfabeto no
aprendizado dos comandos básicos de CAD.

Figura 8 – Painel desenvolvido por
alunos do IFRN em software CAD.

Tendo em vista os assuntos e os comandos aprendidos durante a disciplina, ao final do
semestre é proposto que os alunos realizem um exercício que envolve os principais assuntos
abordados na ementa da disciplina. Essa tarefa funciona como uma simulação de uma atividade
profissional, na qual os alunos devem desenhar três vistas preferenciais do objeto e sua
perspectiva, bem como diagramar a folha de desenho com sua legenda, chegando, por fim, a
realizar a plotagem da folha de desenho, com atendimento às especificações das normas
técnicas.

Figura 7 – Diagramação da prancha de desenho, perspectiva isométrica e vistas ortográficas de
um objeto desenvolvidos em software CAD por aluno do curso de Mecânica do IFRN Santa Cruz.
3.3 O projeto de monitoria e centros de aprendizagem
O projeto de monitoria e centros de aprendizagem para a disciplina de desenho técnico
têm tido fundamental importância no processo ensino/aprendizagem por considerar a natureza
essencialmente prática da disciplina. Somado a isso, considera‐se ainda a grande quantidade de
conteúdos para serem explanados em detrimento do curto intervalo de tempo disponível. Nesse
sentido, a figura do monitor em sala de aula torna‐se indispensável para auxiliar os alunos na
prática dos conteúdos, contribuindo para um melhor aproveitamento do tempo de aula. Outra
estratégia importante é a do centro de aprendizagem que consiste em um horário extra
disponibilizado pelo professor e pelo monitor para que os alunos elucidem suas dúvidas sobre os
conteúdos, pratiquem e refaçam os exercícios propostos em sala de aula, consolidando os
conteúdos da disciplina.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A inserção e utilização de metodologias diversas para motivar os alunos no processo de
aprendizagem durante a disciplina de desenho técnico atingiu resultados positivos, como, por
exemplo, a maior interação e engajamento dos discentes na disciplina. Isso se reflete
diretamente nas boas notas dos alunos e, consequentemente, no número de aprovações.
Considera‐se que a principal habilidade a ser adquirida na disciplina é a compreensão do que está

sendo desenhado, uma vez que por ela perpassam todos assuntos, principalmente as normas da
ABNT, o que possibilita o desenvolvimento de outra habilidade que é a da leitura do desenho
técnico. Diante desse contexto, tem‐se o objetivo de desenvolver as habilidades anteriormente
citadas como essenciais a serem adquiridas na disciplina para que o aluno se torne capacitado a
ler e produzir desenhos técnicos. O que se espera ao final da disciplina é que os discentes tenham
compreendido as técnicas de desenho e sua normalização, sobretudo desenvolvendo a
consciência do que está sendo desenhado, para se utilizar desses conhecimentos durante a
prática profissional.
A inserção de diferentes metodologias ao longo do aprendizado da disciplina de desenho
técnico tem apresentado resultados positivos, na medida em que motivam os alunos na
participação das atividades e na prática do desenho técnico. Além disso, a existência do projeto
de monitoria e centro de aprendizagem têm otimizado o tempo de aula e estendido a prática dos
exercícios que, dessa maneira, são realizados sob orientação.
5 CONCLUSÃO
O ensino da disciplina de desenho técnico atravessa um momento de desafios tanto para
docentes quanto para discentes que se veem diante de uma grande quantidade de conteúdos e
ferramentas tradicionais e computacionais. Desenho à mão livre, normas de desenho, esquadros,
compassos, pranchetas e computadores fazem parte do ensino dessa disciplina e se misturam
numa realidade que está cada vez mais submersa no veloz mundo da tecnologia.
Diante desse cenário, tornou‐se urgente a adoção de metodologias que dinamizassem o
processo de ensino‐aprendizagem e promovesse o diálogo entre o desenho tradicional e o CAD,
ponderando o uso da ferramenta computacional e dos instrumentos tradicionais de desenho,
focando nos conteúdos essenciais para a prática profissional do técnico em Mecânica.
Considerando o curto período de duração da disciplina em detrimento da grande quantidade de
conteúdos, buscou‐se adotar metodologias que otimizassem o tempo em sala de aula
contribuindo para a compreensão dos meios de representação gráfica.
A exemplo disso, destacam‐se como experiências obtidas na disciplina, a aplicação da
gincana, a oficina de maquetes e o uso do CAD Criativo. O uso dessas metodologias dinamizou o
ensino dos conteúdos explorando a criatividade dos alunos na montagem e modelagem das
peças, permitindo a prática dos instrumentos tradicionais e computacionais de desenho, bem
como de jogos de peças que auxiliaram na compreensão do que estava sendo desenhado. Além
disso, o projeto de monitoria e centros de aprendizagem contribuíram sobremaneira para a
consolidação dos conteúdos, na medida em que dúvidas puderam ser elucidadas e exercícios
realizados nesses momentos extraclasse.
Observa‐se, portanto, que a experiência obtida consiste em um caminho eficaz traçado
para a disciplina de desenho técnico em face das atuais transformações pelas quais vem
atravessando. No entanto, ainda há muito o que ser discutido, pesquisado e aplicado para que
seja possível aprimorar e ampliar as metodologias que promovam o diálogo entre o desenho
tradicional e o CAD de modo a explorar a criatividade do aluno, promover a consciência do que
está sendo desenhado e motivar o aluno a conhecer o desenho técnico.
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RESUMO
No ano de 2012, o Governo do Estado de Pernambuco
criou o Programa Aluno Conectado, objetivando
promover a inclusão digital dos estudantes. No entanto
o programa prevê apenas a entrega de Tablets aos
alunos, deixando de incluir na sua metodologia padrão,
tanto o treinamento dos discentes quanto o
levantamento do nível de conhecimento tecnológico
destes. Neste sentido, evidenciou‐se a necessidade de
analisar o atual nível de conhecimento em Tecnologia da
Informação ‐ no tocante a informática básica dos
beneficiados, bem como capacitá‐los, visando otimizar o
uso da ferramenta recebida pelos mesmos para fins
pedagógicos, através de palestras, aulas expositivas e
análises de conhecimento. A metodologia da pequisa foi

composta por levantamento bibliográficos e análises
quantitativas e qualitativas. As últimas tiveram como
base avaliações realizadas nas escolas visitadas da Rede
Estadual da Microrregião de Itaparica do Sertão do
Médio São Francisco, afim de capacitar os alunos do
ensino médio, que já tenham sido ou iriam ser
contemplados pelo referido programa estadual. Este
artigo relata a análise qualitativa e quantitativa, em
relação ao conhecimento dos discentes incluídos neste
programa, demonstrando em uma análise estatística
qual o nível de conhecimento dos alunos com relação a
tecnologia da informação e comunicação (TIC).

PALAVRAS‐CHAVE: Tecnologia da Informação; Inclusão Digital; Educação; Capacitação.

EDUCATION TECHNOLOGY: A CASE STUDY IN PROGRAM ALUNO CONECTADO ON MICRO‐
REGION OF ITAPARICA IN SERTÃO PERNAMBUCANO
ABSTRACT
In 2012 , the Government of Pernambuco created the
Aluno Conectado program with the objective to
promote the digital inclusion of students. However the
program only delivers tablets to students, to include
standard methodology the students training and the
surveying of the level of technological knowledge of the
students. The need to examine the current level of
knowledge in Information Technology, regarding basic
computing, of the beneficiaries became evident, as well
as enabling them to optimize the use of the received
tool for educational purposes through lectures and
analysis of knowledge. The methodology research
methodology consisted bibliographic survey and
quantitative and qualitative analyzes. The latter were

based on assessments conducted in the schools of the
State Network of the micro‐region of Itaparica Sertão do
Médio São Francisco, to enable students of high school ,
as well as the approach of education for teenagers and
adults and the normal average approach in the fourth
year , which have been or will be covered by the
previously stated state program . This article reports the
qualitative and quantitative analysis regarding the
knowledge of the students included in this program,
demonstrating on a statistical analysis the level of
knowledge of the students on information and
communication technology ( ICT ).

KEY‐WORDS: Information Technology ; Digital Inclusion; Education; Training.

TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO DO PROGRAMA ALUNO CONECTADO NA
MICRORREGIÃO DE ITAPARICA NO SERTÃO PERNAMBUCANO
INTRODUÇÃO
A utilização de tecnologias no processo de ensino aprendizado está cada vez mais
presente, a cada dia são criadas novas tecnologias e novos meios de ensino e, desta forma,
adaptarmos as novas ferramentas faz‐se necessário para o ensino, aprendizado e uso das
tecnologias para despertar o interesse do aluno em relação aos conteúdos de maneira mais
atrativa. Como afirma FAHL (2013), as crianças podem aprender a usar computador habilmente e
essa aprendizagem pode mudar a maneira como elas conhecem as outras coisas. Segundo
NUNES, compreender que, tão importante quanto a inserção das TICs em sala de aula é estimular
a discussão de como e quais estratégias pedagógicas poderão conceder a melhoria educacional a
partir da utilização dessas tecnologias no cotidiano escolar.
Neste contexto, no ano de 2012 o Governo do Estado de Pernambuco criou o Programa
Aluno Conectado, que tem como objetivo promover a maior inclusão digital dos estudantes,
aliando a tecnologia às ferramentas pedagógicas já existentes. Conforme o Programa, cerca de
252 mil tablets foram distribuídos para alunos do ensino médio, nas escolas públicas de
Pernambuco (educacao.pe.gov.br/portal/?pag=1&cat=37&art=1777).
No entanto apenas entregar o produto ao aluno não garante que ele utilize de maneira
correta. Não se mostrou uma maneira eficaz de garantir o uso racional e acadêmico do
equipamento tecnológico visto que um número considerável dos alunos não possuem noções
básicas de informática. Os problemas encontrados são em grande parte devido as escolas não
possuírem profissionais específicos da área de informática que poderiam ministrar treinamentos,
acompanhar e instruir os discentes sobre o uso adequado da ferramenta tecnológica entregue.
Num provável cenário futuro de curto prazo a carência de orientação e noções básicas de
informática no que diz respeito ao uso dos dispositivos doados aos alunos, pode acarretar em
danos precoces ao hardware e software além da subutilização dos equipamentos em relação a
inclusão digital e acadêmica.
Baseando‐se na proposta do governo estadual, que é de trazer para o aluno uma melhor
educação com base tecnológica, este projeto durante o ano de 2013 e 2014 capacitou 1121
alunos de 34 turmas em 12 escolas de seis municípios do sertão pernambucano para o correto
manuseio desses equipamentos, com base em treinamentos e capacitações na área de
informática básica e geral diretamente nas mesmas escolas estaduais já contempladas pelo
programa Aluno Conectado do governo de Pernambuco. As análises desta pesquisa revelam a
importância de um programa contínuo de capacitação para que a inclusão digital e a otimização
do processo de ensino aprendizagem sejam realmente atingidas.
REFERENCIAL TEÓRICO
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no Ambiente Escolar
Para PAPERT (2008), a integração das TICs à escola pode estimular mudanças significativas
no que se refere aos processos de ensino e de aprendizagem, colaborando para que os alunos
desenvolvam a autonomia intelectual que os tornem possíveis continuar a aprender, de forma
autônoma, ao longo de toda sua vida. NUNES (2013), afirma que a habilidade mais determinante
do padrão de vida de uma pessoa é a capacidade de aprender novas habilidades, assimilar novos

conceitos, avaliar novas situações, lidar com o inesperado. Isso será cada vez mais verdadeiro no
futuro: a habilidade para competir tornou‐se a habilidade de aprender. Segundo KENSKI(2007), a
maioria das tecnologias é utilizada como auxiliar no processo educativo. Não são nem o objeto,
nem a sua substância, nem a sua finalidade. Elas estão presentes em todos os momentos do
processo pedagógico, desde o planejamento das disciplinas, a elaboração da proposta curricular
até a certificação dos alunos que concluíram um curso. Neste contexto, é importante estimular o
desenvolvimento da autonomia intelectual quando existe a apresentação de conteúdos que, na
atualidade, são atualizados em uma velocidade cada vez maior. PAPERT (2008) diz: a educação
tradicional codifica o que se pensa que os cidadãos precisam saber e parte para alimentar as
crianças com esse “peixe”. O construcionismo é construído sobre a suposição de que as crianças
farão melhor descobrindo(“pescando”) por si mesmas o conhecimento específico de que
precisam; a educação organizada ou informal poderá ajudar mais se certifica de que elas serão
apoiadas moral, psicológica, material e intelectualmente em seus esforços. O tipo de
conhecimento que as crianças mais precisam é o que as ajudará a obter mais conhecimento. [...]
Evidentemente, que além do conhecimento sobre pescar, é também fundamental possuir bons
instrumentos de pesca‐ por isso precisamos de computadores‐ e saber onde existem águas férteis
–motivo pelo qual precisamos desenvolver uma ampla gama de atividades. (PAPERT, 2008.p.135).
A inclusão digital deve ser concebida como um método através do qual as pessoas têm
acesso às tecnologias digitais e se capacitam para utilizá‐la de maneira que ela obtenha impactos
positivos sobre seus interesses. Segundo DOS SANTOS(2013), a inclusão envolve três aspectos:
acesso à tecnologia digital, capacidade técnica de manejar essa tecnologia e integração dessa
mesma tecnologia aos afazeres cotidianos. Segundo FREIRE(2013), a pior forma de ser um
excluído digital, é estar conectado à rede, mas continuar sem saber onde e qual informação
procurar, como combiná‐las entre si e utilizá‐las na/para a vida. Isto evidencia que é preciso
desenvolver nos indivíduos a capacidade de construir significados.
Então, para haver inclusão digital, DOS SANTOS (2013) afirma que é necessário a
capacitação no acesso à informação, o que, é denominando pelos programas governamentais,
alfabetização digital, ou letramento digital. Moore (2002), faz uma análise da educação baseada
na competência em informação e a indica como uma aplicação obrigatória para enfrentar o
desafio da exclusão digital. Já Buzato (APUD DOS SANTOS,2013) agrupa também as habilidades de
construção de sentido e capacidade para localizar, filtrar e avaliar criticamente a informação
eletrônica, essa presente em palavras, elementos pictóricos, sonoros ou qualquer outra.
Para Silva et al. (apud FREIRE,2013), a alfabetização em informação [ou competência em
informação] deve criar aprendizes ao longo da vida, pessoas capazes de encontrar, avaliar e usar
informação eficazmente, para resolver problemas ou tomar decisões. Uma pessoa alfabetizada
em informação seria aquela capaz de identificar a necessidade de informação, organizá‐la e
aplicá‐la na prática, integrando‐a a um corpo de conhecimentos existentes e usando‐a na solução
de problemas. Portanto, conhecimentos em informação estão relacionados à mobilização de
conhecimentos, habilidades, e atitudes para perceber uma necessidade de informação, detectar
rapidamente a informação necessária, analisar sua pertinência e qualidade e aplica‐la
adequadamente. DOS SANTOS (2013) afirma que se faz necessário, avaliar se além da apropriação
da tecnologia e do uso instrumental do computador portátil, inclusive com suas ferramentas e o
acesso à internet, seja incorporado outros aprendizados que ultrapassem o mero uso
instrumental das tecnologias e alcancem também a competência em informação.
BUZATO (2007) afirma que a articulação entre os projetos de inclusão digital e a educação
resume‐se à realização de atividades escolares (pesquisas!) no centro de acesso público. Isso é
suficientemente significativo para os estudantes que não possuem conexão em casa, nem na

escola. É uma oportunidade de interação com o contexto digital. Entretanto, continua a
perspectiva de consumo de informações. Segundo BONILLA (2009) não está proposta, prevista,
ou estimulada pelas políticas públicas uma articulação mais efetiva entre escola e demais espaços
públicos de acesso. Para os gestores públicos, educação está em um plano de abordagem e
inclusão digital em outro, totalmente diferente, inclusive com responsabilização de secretarias e
ministérios específicos, sem articulação entre eles.
Segundo BONILLA (2009), o Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica da Câmara
dos Deputados, ao avaliar a experiência Um computador por aluno, reconhece que inclusão
digital ora aparece como objetivo principal de programas de Disseminação das TICs nas escolas,
ora como um subproduto da fluência que as crianças ganham ao usar computador e Internet. A
meta é a qualidade do processo de ensino‐aprendizagem, sendo o letramento digital decorrência
natural da utilização frequente dessas tecnologias. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2008, p.52)
Inclusão Digital no Contexto Nacional
O Governo Federal Brasileiro atua com uma pauta específica para a promoção da inclusão
digital no Brasil, através de políticas como Banda Larga nas Escolas, Computadores para Inclusão,
e o Programa Um Computador por Aluno – que prevê a “a adoção intensiva de tecnologias da
informação e da comunicação nas escolas por meio da distribuição de computadores portáteis
aos alunos da rede pública de ensino.” (governoeletronico.gov.br/acoes‐e‐projetos/inclusao‐
digital). Em Pernambuco, o Programa Professor Conectado disponibilizou aos professores da rede
estadual pernambucana uma renda indenizatória com a finalidade exclusiva da aquisição de um
computador notebook (POCRIFKA, 2011). Ao falar sobre inclusão digital NÉRI (2003, p. 12) citado
por BUZATO (2007, p.11) usa a expressão “incluídos digitais domésticos” referindo‐se aos
brasileiros que possuem computador em casa, inclusive os que não possuem acesso à internet. Já
o programa aluno conectado, também do Governo do Estado de Pernambuco, propõe‐se a
promover a inclusão digital dos alunos do ensino médio da Rede Estadual do estado de
Pernambuco, onde segundo o Censo de 2010 25,5% das famílias possuem computador em casa
(ftp://ftp.ibge.gov.br/Indicadores_Sociais/Sintese_de_Indicadores_Sociais_2013/pdf/familias_do
micilios_pdf.pdf). Ao realizar a pretendida inclusão digital, o governo de Pernambuco espera
promover, por conseguinte, a inclusão social. O estado de Pernambuco possui ainda o Programa
de Inclusão Sociodigital CONEXÃO CIDADÃ, cujo principal objetivo é estimular o investimento
privado na implantação de infraestrutura de banda larga em todas as regiões do Estado, de modo
a reduzir a lacuna de mercado, ofertando ambientes públicos e gratuitos, acesso às Tecnologias
de Informação e Comunicação. A ideia, assim, é dotar da banda larga de alta velocidade as sedes
de todos os municípios do Estado com IDH menor que 0,7 e nos núcleos urbanos de todos os
distritos rurais com mais de 1.000 habitantes (DECRETO Nº 39.128, DE 22 DE FEVEREIRO DE
2013).
Segundo o INEP (portal.inep.gov.br/indicadores‐financeiros‐educacionais) o Brasil investiu
em 2011 R$ 12637,00 por aluno durante o ensino médio, de um total de R$ 142261,00 ao longo
dos 18 anos dos diferentes níveis acadêmicos do ensino básico ao superior. Apesar dos números
apresentados e do Programa Aluno Conectado em vigor em Pernambuco, a integração das
tecnologias aos processos educacionais dão‐se de forma lenta, afirma PELGRUM (2001) citado por
FREGONEIS (2006). Este novo ambiente escolar, muda o perfil do docente e do discente inseridos
neste contexto de informatização da educação, exigindo, inclusive, que o professor esteja
alinhado com a midiatização evolutiva da educação. Em 2006 a Universidade do Oeste de Santa
Catarina, realizou uma pesquisa em três municípios catarinenses, para levantar as necessidades

dos professores que atuam paralelamente às TICs (HACK, 2010). Em março último, o gestor de
Tecnologia Educacional da Secretaria de Educação e Esportes do Estado de Pernambuco, Tarcísio
Dornelas, no inova Educa Summit, defendeu o Programa Aluno Conectado, afirmando que “os
alunos se sentem mais estimulados com o aparelho, tornando o ambiente escolar mais inovador”
(educacao.pe.gov.br/portal/?pag=1&cat=37&art=1777).
METODOLOGIA
Na fase inicial do projeto realizou‐se um levantamento bibliográfico. Segundo BENTO
(apud CARDOSO et al 2010), “cada investigador analisa minuciosamente os trabalhos dos
investigadores que o precederam e, só então, compreendido o testemunho que lhe foi confiado,
parte equipado para a sua própria aventura”. Em seguida foi elaborado um questionário para
analisar o conhecimento dos discentes a respeito da tecnologia recebida; além disso foi
produzido também um material didático para capacitação destes, que envolve apresentações com
imagens e vídeos, incluindo demonstrações práticas de componentes de hardware e do próprio
tablet pc. O questionário aplicado possui 10 questões de conhecimentos básicos em informática e
era aplicado antes da capacitação dos discentes, só depois era apresentado o material didático. O
questionário possui questões baseadas nas configurações do Tablet PC, incluindo assuntos sobre
hardware e software, distribuído pelo Programa Aluno Conectado, questões como: “O que é um
software? ” “Qual a função básica de um processador?”. “Quando meu computador possui um
antivírus desatualizado, o que fazer? ”. A capacitação consistia numa palestra de uma hora (Figura
1), onde eram apresentados o Programa do Governo de Pernambuco, conceitos básicos de
informática, noções de uso e conservação do Tablet PC, ética digital, no tangente a cyberbullying
e crime virtual, no uso da internet (Lei 12.737/2012) e exposição de componentes de um
computador. O público‐alvo contemplado por esta pesquisa foram as escolas da Rede Estadual de
Ensino da Microrregião de Itaparica no sertão do estado de Pernambuco, especificamente as
situadas na zona urbana. Assim, os alunos dos 2º e 3º anos do Ensino Médio Regular, 4º ano do
Normal Médio e modalidade de Educação de Jovens e Adultos foram contemplados. Foi realizada
uma pesquisa do tipo qualitativa e quantitativa; segundo NEVES (1996) citando POPE & MAYS
(1995, p.42), “distingue‐se o enfoque qualitativo do quantitativo, mas não seria correto afirmar
que guardam relação de oposição”.

Figura 1 ‐ Capacitação dos Alunos.
Fonte: Própria.
RESULTADOS OBTIDOS
A utilização das mídias na educação, potencializa o processo de ensino‐aprendizado,
tendência relativamente importante, mas que vem sendo bastante abordada entre os
pesquisadores da área de educação, posto que o desenvolvimento das tecnologias da informação
e comunicação está influenciando todo o grupo social que tem acesso as novas ferramentas,
surgindo à indispensabilidade da escola usar esse avanço tecnológico para melhor diversificar as
formas de ensino ao mesmo tempo que agrega conhecimentos contemporâneos de tecnologia e
da informação aos seus discentes. De acordo (BÉVOLT E BELLONE, 2009), para que a sociedade da
informação seja uma sociedade plural, inclusiva e participativa, hoje, mais do que nunca, é
necessário oferecer a todos os cidadãos, principalmente aos jovens, as competências para saber:
Compreender a informação, ter o distanciamento necessário à análise crítica, utilizar informações
e todo tipo de mensagens. A integração das TIC na escola, em todos os seus níveis, é fundamental
porque estas técnicas já estão presentes na vida de todas as crianças e adolescentes e funcionam
– de modo desigual, real ou virtual – como agências de socialização, concorrendo com a escola e
a família. Uma de suas funções é contribuir para compensar as desigualdades que tendem a
afastar a escola dos jovens e, por consequência, a dificultar que a instituição escolar cumpra
efetivamente sua missão de formar o cidadão e o indivíduo competente.
A partir da análise dos dados colhidos com a aplicação dos questionários, conforme Figura
2, podemos perceber uma média aproximada de acertos entre alunos das diferentes turmas,
assim percebemos que boa parte dos discentes não tem conhecimentos básicos em informática,
uma vez que recebido o dispositivo não foi lhe atribuído um treinamento adequado na utilização
do mesmo. Os números encontrados após a análise estatística dos questionários, revelam que: há
uma grande e urgente carência de preparação pedagógica para o uso racional e acadêmico do
Tablet PC pelos alunos beneficiados pelo programa conforme Tabela 1; fatores como ano escolar,
escola e município não foram determinantes para uma disparidade considerável nos resultados.
Questões relativamente simples, como “O que é um software?” Tiveram um índice baixo de
acertos (19.28%). A experiência das visitas às escolas possibilitou observar dados interessantes e
relevantes para a compreensão do público‐alvo da pesquisa, a saber: turmas que ainda não

haviam recebido o Tablet PC agiam de forma tão participativa e interessada, como aquelas que já
haviam recebido a ferramenta; a falta de conhecimento de meios básicos de conservação e
manutenção da ferramenta leva vários contemplados a depreciar o bem ganho –
desinstalando softwares originais e essenciais ao bom funcionamento; docentes relatam não
terem, também, sido preparados para o uso da ferramenta em sala de aula – alguns inclusive
demonstraram interesse em participar do treinamento; gestores de escolas, que em
reconhecimentos a importância do levantamento do nível de conhecimento destes alunos e da
capacitação ministrada, solicitando um feedback do projeto, para analisar o desempenho de seus
discentes; outros gestores questionando a replicação do projeto, estendendo‐se aos alunos
contemplados futuramente pelo programa.
Tabela 1 – Relação entre Município, Escola, Alunos e Turmas.

Município

Quant. de Escolas Quant. de Alunos Turmas

Floresta‐PE

2

46

2

Itacuruba‐PE

1

111

3

Belém do São Francisco‐PE

4

410

10

Petrolândia‐PE

3

353

13

Tacaratu‐PE

1

108

3

Carnaubeira‐PE

1

93

3

Fonte: Própria.
Conforme podemos notar na Figura 2, a análise estatística dos questionários considerou a
média de aproveitamento dos alunos, classificando‐os por turma. Onde 1‐ 4º Normal Médio/EJA;
2‐ 2ºEnsino Médio Regular; e 3‐ 3ºEnsino Médio Regular. Pode‐se inferir a partir dos resultados
que não houve diferença significativa entre o número de questões corretas entre os três grupos, o
que revela que o mesmo treinamento pode ser ministrado as diferentes turmas contempladas
pelo programa. Para esta análise foi utilizado o statistica © software americano que realiza
análise e gerenciamento e dados e devido esta ferramenta não ser brasileira, alguns dados
aparecem em inglês como mostra a Figura 2.

Figura 2 – Quantidade de Acertos.
Fonte: Própria.

Outro fator relevante foi referente a análise estatística da porcentagem de sucesso dos
alunos referente ao conhecimento sobre a ferramenta após a capacitação realizada onde os
mesmos atingiram a média de 65 % sem diferença significativa entre as médias conforme revela o
gráfico de dispersão da Figura 3. Podemos inferir então que os alunos em média possuem um
conhecimento mediano a respeito do seu equipamento após a capacitação recebida.

Figura 3 – Porcentagem de Sucesso
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a vivência do projeto em 1 ano de atuação juntamente com a análise estatística dos
questionários aplicados, observou‐se que o nível de conhecimento em informática básica dos
alunos entrevistados, em geral, está aquém do necessário para otimizar o aproveitamento e
rendimento escolar através do uso do Tablet PC ou de qualquer outra ferramenta tecnológica.
Assim, é imprescindível que este tipo de iniciativa seja precedida por um levantamento completo
destes discentes, traçando um perfil e mapeando‐os, para em seguida, elaborar uma política
pública continua que capacite estes alunos antes da entrega dos Tablets anualmente e que
mantenha uma rotina de aprimoramento dos conhecimentos, através de reciclagens que os
atualizem sobre as novas tecnologias.
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