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Resumo. Esta pesquisa tem por temática a informática educativa, visando 
examinar a contribuição dessa mídia no processo ensino-aprendizagem. O 
objetivo principal da pesquisa é explorar as potencialidades das ferramentas 
da mídia informática, verificando sua possibilidade de aplicação na 
educação. Inicialmente, é feita uma análise sobre a utilização da mídia 
informática na educação, incluindo as ferramentas da empresa Google, assim 
como as redes sociais facebook e twitter, avaliando sua contribuição para o 
aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem. Também são analisadas 
as ferramentas da mídia informática que são utilizadas no Curso de 
Especialização em Mídias na Educação, a fim de verificar a aplicação que foi 
feita, para, posteriormente, investigar novas potencialidades de utilização e 
de aplicação. 

1. Considerações iniciais 

O presente trabalho consiste em um projeto de Iniciação Científica que examina a 
inserção das Tecnologias da Comunicação (TIC) na educação. O foco do estudo são as 
ferramentas da mídia informática, analisando a contribuição e as potencialidades de 
utilização em benefício do processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, os 
tópicos de interesse estão relacionados à temática do Senid 2013, sobretudo no que diz 
respeito à formação de professores para a era digital, às experiências utilizando mídia 
informática na educação, e às redes sociais na educação. 

2. Descrição 

Esta pesquisa surgiu das necessidades de trabalho de um grupo de professores que 
atuam como tutor a distância e professor formador no Curso de Pós-Graduação a 
Distância - Especialização em Mídias na Educação, oferecido pelo IFSul. O referido 
Curso de Especialização é ofertado a professores da rede pública de ensino, tendo como 
principal objetivo qualificar o corpo docente para a utilização pedagógica das mídias 
material impresso, TV e vídeo, rádio e informática na prática docente do ensino básico. 

 A pesquisa centra-se na mídia informática e tem como objetivo principal 
explorar as potencialidades das ferramentas da informática, verificando sua 
possibilidade de utilização e de aplicação na educação. Nesse sentido, o trabalho visa 
investigar ferramentas que auxiliem os docentes nas disciplinas que lecionam, pois, 
como defende Valente, o professor “deve ser capacitado tanto no aspecto 
computacional, de domínio do computador e dos diferentes softwares, quanto no 
aspecto de interação do computador nas atividades de sua disciplina” (1995, p. 48). Esse 
é um desafio que os educadores devem superar já que parte dos professores não tem 



conhecimento de muitas das ferramentas da mídia informática ou de como utilizá-las em 
suas aulas. Nesse sentido, Bonilla observa que essas tecnologias  

 

têm chegado à escola por decisão das direções e dos órgãos governamentais, 
estando os professores à margem do processo. A maioria dos professores não 
conhece, não sabe como e com que finalidade utilizá-las na dinâmica que 
vem desenvolvendo há anos em sala de aula. (2005, p. 11-12). 

 

 Bévort e Belloni (2009) afirmam que a mídia-educação é uma área relativamente 
nova, que enfrenta dificuldades para se consolidar, sobretudo, pela sua pouca 
importância na formação inicial e continuada de profissionais da educação. Destaca-se, 
assim, o papel fundamental da formação do professor para trabalhar com mídia-
educação. Estas ferramentas fazem a diferença quando o quesito é dar aula com mais 
praticidade, sem envolver a ideia de utilizar o “papel” como a única alternativa. Além 
disso, essas ferramentas podem incentivar os alunos ao autoaprendizado, desenvolvendo 
a autonomia e a autoria. 

 Haja vista que a atual sociedade da informação demanda a competência do 
professor em saber lidar com as Tecnologias da Informação e Comunicação na sua 
prática pedagógica e que “o professor deve ter muito claro quando e como usar o 
computador como ferramenta para estimular a aprendizagem” [Valente, 1995, p. 48], 
esta pesquisa procura mostrar de que forma é possível utilizar as ferramentas oferecidas 
pela mídia informática de modo a contribuir com a educação, visando à melhoria do 
processo de ensino e de aprendizagem.  

3. Metodologia 

A presente pesquisa pode ser classificada como exploratória, pois busca reunir 
informações sobre o assunto pesquisado. Inicialmente, o trabalho de pesquisa buscou na 
revisão de literatura sobre o uso das mídias na educação contribuições sobre a utilização 
da mídia informática para fins educativos. 

 Posteriormente, são listadas as ferramentas da mídia informática que foram 
estudadas durante o desenvolvimento do Curso de Especialização em Mídias na 
Educação. A seguir, são examinadas as ferramentas de informática utilizadas no 
referido curso de especialização, investigando novas aplicações dessas ferramentas para 
fins educativos. 

 Durante o processo, também são pesquisadas outras ferramentas que podem ser 
utilizadas na informática educativa, analisando suas potencialidades e possibilidades de 
aplicação no ensino formal, como também estudar as potencialidades de utilização das 
redes sociais facebook e twitter na educação. 

 Com o desenvolvimento da pesquisa, observou-se a necessidade de criar 
tutoriais para as ferramentas, uma vez que experiências com alunos do curso de 
especialização revelaram a dificuldade que muitos professores apresentam em relação à 
utilização das mídias, sobretudo das ferramentas da mídia informática. Para desenvolver 
um bom trabalho, é imprescindível que o professor saiba utilizá-las caso queira usufruir 
das facilidades proporcionadas pelas ferramentas da mídia informática. Com isso, visa-
se não apenas uma plena listagem de softwares e quais seus enquadramentos em relação 



à sua utilização na educação, mas também a criação de tutoriais para que, além de 
ajudarem os professores que possam vir a ter dúvidas quanto à utilização de tais 
ferramentas, sirvam também como material futuro para os alunos do curso de 
Especialização em Mídias na Educação. Moran já apontou essa necessidade ao observar 
que, “para suprir a menor disponibilidade ao vivo do professor, é importante ter 
materiais mais elaborados, mais autoexplicativos, com mais desdobramentos (links, 
textos de apoio, glossário, atividades...).” (2013) 

 Investigam-se, portanto, ferramentas cuja utilização pode melhorar ou facilitar 
processos na educação. É importante ressaltar que as ferramentas escolhidas ou são 
open-source (ferramentas as quais têm seu código fonte divulgado para qualquer pessoa 
poder estudá-los ou alterá-los sem a necessidade de pagar por elas) ou são freeware 
(ferramentas cujo uso é gratuito). Optou-se também por pesquisar ferramentas 
totalmente online e diretamente no navegador a fim de evitar problemas de 
incompatibilidade entre os sistemas operacionais. 

 Por fim, será elaborado o relatório final, no qual constará um estudo detalhado 
sobre a utilização da mídia informática na educação, oferecendo a descrição de novas 
possibilidades de utilização das ferramentas estudadas. 

4. Resultados Parciais 

Até o momento estão sendo estudados o Facebook e as ferramentas proporcionadas pela 
empresa Google: Google Drive, Google Docs (Ferramenta do Google Drive), 
Formulários do Google Drive, Gmail, Google Sites e o Blogger. 

 Muitas ferramentas do Google foram escolhidas, pois o professor, ao criar uma 
conta Google, caso queira, pode utilizá-las sem a necessidade de criar novas contas, já 
que “uma Conta do Google possibilita [...] o acesso a uma variedade de produtos do 
Google, como o Gmail, Google+, YouTube” [Google, 2012], entre outros. O Gmail foi 
incluído, pois, além do fato mencionado, ainda oferece um sistema muito bom de 
organização de E-mails e contatos utilizando marcadores e filtros. Acredita-se que um 
professor deve saber manipular grandes quantidades de E-mails e contatos, já que ele 
pode ter centenas de alunos, sendo necessária uma maior organização caso queira 
trabalhar com maior agilidade. 

 É necessário levar em conta que esta pesquisa se desenvolveu em colaboração 
com outro projeto da mesma instituição, este de caráter extensionista. Estes projetos têm 
objetivos comuns, como, por exemplo, a utilização de ferramentas e serviços totalmente 
online que pudessem vir a contribuir com a capacitação dos professores. Enquanto o 
curso de pós-graduação em Mídias na Educação é a distância, o curso de extensão é 
semipresencial. Nesta interação, foram obtidas experiências positivas, como a utilização 
do Google Formulários e também outras experiências mais desafiadoras, como a 
rejeição que os professores demonstraram em relação à utilização da ferramenta 
Facebook para fins educativos, alegando que os alunos o utilizavam aleatoriamente 
durante as aulas ministradas no laboratório de informática.  

 Essa experiência no curso semipresencial foi levada em consideração para a 
elaboração de propostas de utilização das ferramentas da mídia informática no curso de 
especialização em Mídias na Educação. Desse modo, foram observadas as reações dos 
professores para, então, decidir para quais ferramentas seria importante criar tutoriais e 



verificar as disciplinas e os conteúdos que melhor podem ser explorados com o auxílio 
das ferramentas da informática. 

 As experiências demonstraram que os professores não trocam tão facilmente 
ferramentas como Microsoft Word e Open Office Writer pelo Google Docs, mas mesmo 
assim gostaram da possibilidade de compartilhar documentos e edição simultânea.  

 As experiências com o Formulário do Google Drive foram ainda melhores que 
as obtidas com o Google Docs. O Google Drive realmente é indicado para qualquer 
área, sendo o único problema apontado pelos professores o de não ser possível adicionar 
imagens no Formulário. Exceto esse fato, grande parte do grupo aprovou sua utilização. 

 Em relação ao Facebook, concluiu-se que é uma ferramenta indicada para 
desenvolver atividades fora do horário escolar, pois a capacidade de oferecer 
entretenimento que ela oferece pode dispersar a atenção dos alunos durante uma aula, 
caso não seja usada com consciência por eles. Por outro lado, há de se destacar que a 
ferramenta funciona perfeitamente como meio de comunicação. 

 Das ferramentas citadas, já foram desenvolvidos tutoriais para o Gmail, para o 
Formulário do Google e para o Google Sites; neste momento, estão sendo 
desenvolvidos tutoriais para o Blogger. 
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