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Resumo  

O estudo apresentado nesta pesquisa surgiu da experiência com as crianças e 

adolescentes que participaram do projeto de extensão Clicando no Futuro, ofertado pelo 

Claretiano Faculdade de Rio Claro, que tinha com a finalidade de combater a exclusão 

digital. Foi identificado que estas crianças e adolescentes apresentavam analfabetismo 

funcional e nenhum estímulo e gosto pelas questões da aprendizagem. Através do 

trabalho de inclusão digital proposto no projeto, visualizou-se a possibilidade de 

despertar no público em questão o gostar de aprender através da informática. Esse 

conhecimento pode ser utilizado na construção do conhecimento necessário para seu 

desenvolvimento em sociedade, através dos recursos tecnológicos disponíveis pouco 

explorados nas escolas. A proposta deste trabalho é demonstrar que através das 

ferramentas tecnológicas, é possível trabalhar os conteúdos de diversas disciplinas de 

uma forma onde as crianças e adolescentes atuem na construção deste conhecimento e 

então, despertar o interesse pelas questões da aprendizagem. Avaliações foram feitas 

para mostrar a evolução que os alunos tiveram a partir do uso dos recursos tecnológicos.  

Palavras chave: inclusão digital, educação, alfabetização e informática na 

educação. 

 

1 Introdução 

Quando pela primeira vez visitamos o Projeto “Clicando no Futuro” nos 

deparamos com muitas crianças e adolescentes afoitos por utilizarem o computador para 

“jogar os joguinhos educativos que foram salvos nas máquinas” e nada interessados nos 

conteúdos que as professoras haviam preparado para a aula.  

                                                           
1 Aluna do curso de licenciatura em Pedagogia -Claretiano Faculdade – Rio Claro-São Paulo 
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Percebemos também que realizar os exercícios propostos para eles não era 

estimulante, porque não sabiam escrever várias palavras que solicitavam as professoras 

e tampouco formular frases que descrevessem seus pensamentos e ideias. Esse fato 

causava constrangimento nas crianças e adolescentes, distanciando-os ainda mais do 

interesse pelos processos da aprendizagem. 

Sabíamos que eles gostavam do computador, mas percebemos que tudo o que 

estava relacionado à aprendizagem era algo terrível para os alunos, pois tanto na escola 

como naquele ambiente apresentavam baixa estima, devido às dificuldades que tinham 

com as questões do ensino e aprendizagem. Então começamos a pensar em uma forma 

de mudar este quadro e estimula-los, adquirindo gosto por tudo aquilo que precisavam 

aprender, mesmo que por um breve momento, ou seja, nas aulas de informática.  

Diante desta sociedade tecnológica que vivenciamos atualmente, onde tudo 

ocorre em torno da tecnologia, decidimos que o computador seria o meio pelo qual 

conseguiríamos a atenção deles, elaborando atividades que ensinariam os conteúdos 

necessários para seu desenvolvimento em sociedade.  

Esta decisão de utilizar o computador para ensiná-los surgiu do comportamento 

apresentado frente à tecnologia que passaram a ter acesso, tão escasso em suas 

realidades, principalmente nas escolas. Muitas vezes por falta de profissionais 

qualificados para esta atividade, outras por falta de equipamentos e ainda, por falta de 

incentivo da gestão escolar Visualizamos a possibilidade de uma mudança de 

comportamento e de interesses diante das questões da aprendizagem que necessitavam 

obter. 

2 Embasamento Teórico 

Kenski (2011) afirma que o uso da tecnologia não está restrito aos equipamentos 

e produtos tecnológicos presentes na atualidade e, sim, amplia para o fato de que a 

tecnologia pode influenciar comportamentos modificando todo o contexto em que o 

indivíduo está inserido a nível micro (cultura local) e a nível macro (cultura mundial). 

O comportamento do ser humano se modifica a partir do momento em que lhe é 

proporcionado o conhecimento, a possibilidade de se comunicar, de refletir todos os 

fatos e acontecimentos que estão à sua volta.  

Freire enfatiza sempre que para a aprendizagem ser efetiva na vida da criança e 

do adolescente, é necessário que estes sintam e percebam os objetos e acontecimentos 
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que os cercam, estabelecendo relações e, consequentemente, expressando verbalmente o 

que percebem (Freire, 2001, p. 81 e 82). 

Para que esta comunicação e conhecimento sejam efetivos na vida dos seres 

humanos, a escola tem um papel fundamental, que é desenvolver as potencialidades em 

cada sujeito, através de momentos de ensino e aprendizagem e constante reflexão sobre 

tudo que vivenciam. 

Para Brito e Purificação (2008) é necessário ao indivíduo a educação em todas as 

áreas e etapas de sua vida, possibilitando sua socialização, tornando-os  um cidadão 

crítico, reflexivo, apto para atuar na sociedade em que vive como agente transformador 

da realidade em que está inserido, não se isentando de suas responsabilidades em seu 

contexto. 

Uma das potencialidades necessárias ao desenvolvimento do ser humano está 

relacionada com a informática. Na sociedade atual a tecnologia determina rumos para o 

mercado de trabalho, a economia e, principalmente, visando suprir esta sociedade, a 

educação vai ajudar a formar cidadãos aptos para atuar nesta sociedade em constante 

mudança.  

Na atualidade, o surgimento de um novo tipo de sociedade tecnológica é 

determinado principalmente pelos avanços das tecnologias digitais de comunicação e 

informação e pela microeletrônica. Essas novas tecnologias – assim consideradas em 

relação às tecnologias anteriores existentes – quando disseminadas socialmente, alteram 

as qualificações profissionais e a maneira como as pessoas vivem cotidianamente, 

trabalham, informam-se e se comunicam com outras pessoas e com todo o mundo 

(Kenski, 2011, p. 22). 

Diante destas questões percebemos a possibilidade de utilizar a informática 

como recurso facilitador no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, pois esta 

não está fragmentada do contexto que vivemos atualmente.  

Para as crianças e adolescentes, é muito mais interessante aprender utilizando o 

computador e a internet, que possibilita uma visão global de mundo, do que permanecer 

somente no giz e lousa em uma visão mais limitada de tudo aquilo que a cerca. 

Carneiro (2002) diz que através da popularidade da internet foi possível elaborar 

novos meios para ensinar, relacionar e divertir. A internet une pessoas distantes 
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geograficamente, oferece recursos para estudos atualizados e conhecimento da 

diversidade cultural existente em nosso planeta. 

O objetivo deste trabalho é identificar de maneira qualitativa e quantitativa, 

como a tecnologia, integrada às diversas áreas do conhecimento pode auxiliar nos 

processos de ensino/ aprendizagem, sendo utilizada como um recurso tecnológico 

potencializador, e ainda, medir o desenvolvimento dos alunos do projeto em questão. 

[...] a utilização de computadores na educação é muito mais diversificada, interessante e 

desafiadora, do que simplesmente a de transmitir informação ao aprendiz. O computador pode ser 

também utilizado para enriquecer ambientes de aprendizagem e auxiliar o aprendiz no processo de 

construção do seu conhecimento (Valente, 1999, p.1). 

 

3 Metodologia do Trabalho 

O Projeto Clicando no Futuro é um trabalho social desenvolvido pelas 

Faculdades Integradas Claretianas, atendendo a comunidade carente do bairro Jardim 

Novo, localizado na cidade de Rio Claro – SP. 

Este projeto ocorre neste bairro desde 2010, estava sob a coordenação de um 

professor e contava com quatro estagiárias do curso de pedagogia para as aulas. Além 

disso, o projeto contava também com a participação de uma professora licenciada em 

Letras que fez o acompanhamento das aulas. O trabalho atendeu cerca de 60 crianças e 

jovens. As aulas foram ministradas no Centro Social e Esportivo Claretiano situado no 

bairro. 

O objetivo deste projeto foi combater a exclusão digital, trabalhar valores, 

expandir o universo cultural, além de auxiliar, com as ferramentas tecnológicas, o gosto 

pelas questões da aprendizagem. 

Durante as aulas ministradas no primeiro semestre de 2012, as professoras do 

projeto detectaram que os alunos não possuíam noções geográficas, ou seja, não sabiam 

diferenciar cidade de bairro, estado de cidade, país de cidade, etc. 

Diante desta problemática, as professoras se reuniram com o coordenador do 

projeto após o período de recesso, que ocorre no meio do ano, e definiram utilizar esta 

temática para trabalhar a informática e auxiliar as crianças e jovens a desenvolver este 

entendimento das noções geográficas que os cercam. 
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Para realizar a pesquisa, foi feito um levantamento das questões necessárias para 

trabalhar a deficiência que as crianças e adolescentes do projeto possuíam quanto aos 

conceitos de geografia. 

Assim, foi definida como metodologia a pesquisa-ação, na qual Thiollent (2000) 

afirma que: 

[...] a pesquisa ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada 

em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 

pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 

cooperativo ou participativo. 

A pesquisa-ação possui um objetivo prático, que é contribuir para o melhor 

equacionamento do problema considerado como central na pesquisa, com levantamento 

de soluções e proposta de ações correspondentes às soluções para auxiliar o agente (ou 

ator) na sua atividade transformadora da situação. É claro que este tipo de objetivo deve 

ser visto com realismo, isto é, sem exageros na definição das soluções alcançáveis. Nem 

todos os problemas têm soluções em curto prazo. 

Foi definido então que era necessário partir de uma visão micro, estudando 

desde a rua em que moram e, em uma visão macro, em que país e em qual continente 

estão situados. 

Inicialmente, aplicou-se uma avaliação, com o intuito de medir o conhecimento 

que possuíam referente ao tema, para posteriormente definir as atividades e ferramentas 

tecnológicas utilizadas para a construção deste conhecimento. 

Foi definido um cronograma com atividades pertinentes às dificuldades 

encontradas pelas professoras e quais as ferramentas tecnológicas que utilizariam 

visando à apreensão dos conceitos que possuíam carência. 

Para finalizar, foi definido que seria aplicada uma segunda avaliação para medir 

a apreensão do conteúdo trabalhado e o quanto as ferramentas tecnológicas 

contribuíram neste processo de construção do conhecimento. 

A avaliação inicial possibilitou uma visão detalhada sobre os conhecimentos dos 

alunos do projeto quanto às questões da Geografia. Com isso, as professoras do projeto 

juntamente com a coordenação puderam elaborar aulas e pensar nos recursos que 

utilizariam para auxiliar a construção do conhecimento dos alunos. 

Nossa pesquisa foi realizada em uma população de cinquenta e quatro alunos, 

com idades entre 6 e 12 anos, distribuídos entre os períodos da manhã e da tarde. 
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 A pesquisa abordou as seguintes questões: 

Na primeira questão que abordava em qual cidade e Estado moravam, 63% 

responderam corretamente, os demais 37% não souberam responder.  

Na segunda questão que abordava em qual rua e bairro moravam, 76% 

responderam corretamente, 9% responderam a rua em que moram, mas não 

responderam o bairro, 13% responderam o bairro em que moram, mas não responderam 

a rua, enquanto que 2% não responderam a questão. 

Apesar da maioria das crianças terem respondido corretamente a primeira e a 

segunda questão, detectamos que durante os questionamentos das professoras nas aulas, 

a grande maioria se confundia com a sua localização naquele determinado momento.  A 

terceira questão abordava em qual bairro a escola do aluno estava situada, 87% 

responderam corretamente, enquanto que 13% não souberam ou não responderam a 

questão. 

A quarta pergunta questionava se o aluno tinha algum parente perto da cidade de 

Rio Claro e em qual cidade morava este parente. Nesta questão 35% responderam que 

tinha parentes dentro de alguma cidade dentro do Estado de São Paulo, 9% responderam 

que tem parentes fora do Estado de São Paulo, enquanto que 31.5% não responderam ou 

não sabiam responder. O objetivo foi verificar se os alunos sabiam a diferença entre 

cidade e estado. 

Nas questões que abordavam cidades, Estados e países, os alunos apresentaram 

total confusão, ocorrendo até mesmo de alunos confundirem cidades com bairros da 

cidade em que moram. Para eles, cidade e Estado era uma coisa só e, o mesmo ocorreu 

com país. 

A pergunta cinco foi um teste, composto por seis alternativas, onde os alunos 

tinham que ligar as funções exercidas pelos políticos com seus respectivos. Nesta, 24% 

não conseguiram responder nenhuma das alternativas corretamente, enquanto que, 28% 

responderam uma alternativa corretamente, 28% responderam duas alternativas 

corretamente, 17% responderam três alternativas corretamente e 3% responderam 

quatro alternativas corretamente. Percebemos com a questão que os alunos não possuem 

o conhecimento quanto às funções políticas e, como vereadores, prefeitos governadores 

e presidente, portanto, apresentaram um alto grau de dificuldade para responder a 

questão. 
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Outra questão abordava em qual continente os alunos moravam, questão que 

também foi composta de seis alternativas, apresentadas na seguinte ordem: América do 

Norte, Ásia, África, América do Sul, Europa e Oceania.    

Nesta questão  13% responderam que a alternativa correta era a América do Norte, 54% 

responderam que a alternativa correta era a América do Sul. Nenhum aluno escolheu a 

opção Ásia, 13% responderam África, 4% responderam a alternativa Europa, 15% 

responderam Oceania. Com relação esta questão, percebeu-se que os alunos 

apresentavam grandes dificuldades, confundindo continentes com Estados e cidades. 

A questão seguinte abordava se o aluno gostaria de conhecer algum país 

diferente do qual residia. Nesta questão 45% responderam o nome de um país diferente 

do qual reside para conhecer, enquanto 41% respondeu que gostaria de conhecer algum 

Estado ou Cidade dentro do país em que residem. Esta questão marca bem as 

dificuldades que os alunos apresentavam, pois menos da metade respondeu 

corretamente a questão. 

Analisando os diários das professoras, os registros demonstraram que as maiores 

dificuldades apresentadas em todas as atividades propostas foram de entender o que era 

uma cidade e um Estado e a diferença entre os dois. A partir desta avaliação foi 

elaborada uma proposta de trabalho com as seguintes atividades: 

1) Bairros da cidade de Rio Claro - SP, onde através do Google Earth, foi 

mostrada a cidade e, navegando pelo mapa, possibilitou as crianças e jovens explorarem 

os bairros da cidade. Foi possível ainda visualizarem os pontos referenciais da cidade, 

casas, ruas, avenidas. 

Foi utilizado ainda para esta atividade um texto de apoio disponível no site 

Escola Kids3, possibilitando a explicação do que são ruas, avenidas, alamedas, bairros, 

etc. 

2) Para auxiliar na apreensão dos conhecimentos da atividade anterior, foi 

solicitada aos alunos, a elaboração de uma redação, utilizando o editor de texto, 

dissertando sobre tudo o que viram através do Google Earth.  

3) Conhecendo as cidades próximas à Rio Claro: nesta atividade, utilizou-se 

novamente o Google Earth, mas desta vez, foi para os alunos conhecerem um pouco 

sobre as cidades que estão em torno de Rio Claro. Uma sugestão foi pesquisarem 

                                                           
3 www.escolakids.com/a-rua.htm 
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primeiro através do Google quais cidades estão ao redor de Rio Claro e também, através 

do site SP Cidades4. 

4) Após conhecerem as cidades da região, foi proposto aos alunos pesquisarem 

na internet informações sobre uma determinada cidade da região e, utilizando o editor 

de textos, elaborar uma redação dissertando sobre tudo o que descobriram sobre esta 

determinada cidade. Uma sugestão das professoras foi utilizar o site da prefeitura da 

cidade onde buscaram as informações necessárias para elaborarem esta redação. 

5) Estados do Brasil: a proposta com esta atividade foi de apresentar aos alunos, 

utilizando o mapa visualizado na internet, os estados do Brasil e suas capitais. Foi 

utilizado também o Google Earth para visualizarem estes estados e capitais, da mesma 

forma como foi com as cidades e bairros.  

6) Cidades do Brasil: a proposta foi trabalhar, através do jogo Cidades do Brasil5 

o conhecimento do aluno acerca da localização de uma cidade no mapa. 

7) Estados do Brasil: nesta atividade os alunos tiveram que procurar na internet 

informações sobre os Estados do Brasil tivessem e com base nisso, montasse um texto 

que falasse sobre o Estado escolhido. Para isso, foi aconselhado que utilizassem o site 

Wikipédia para buscar informações auxiliares. O aluno poderia também colocar a 

imagem da bandeira do estado, fotos das cidades que compunham este Estado.  

8) Bandeira do Brasil: a proposta deste tema foi apresentar a bandeira do Brasil e 

o hino da bandeira6. 

9) Divisão Política do Brasil e eleições: a proposta aqui foi apresentar aos alunos 

como ocorre a divisão política do Brasil, ou seja, como os Estados e Municípios são 

estruturados politicamente. O que fazem o presidente, ministros, deputados, senadores, 

governadores, prefeitos e vereadores. Demonstrar como tudo isso está ligado às eleições 

e a importância deste ato7. 

10) Continentes: o foco desta atividade era de apresentar aos alunos o mundo e 

seus continentes através do mapa na internet. Foi usado o jogo Cidades do Mundo8.  

                                                           
4 www.spcidades.com.br 
5 Disponível em: http://www.jogos-geograficos.com/jogos-geografia-Cidades-do-Brasil-Junior-
pageid88.html 
6 Utilizado os site www.brasilescola.com/brasil/bandeiradobrasil.htm e 
http://pt.wikipedia.org.wiki/Hino_%C3%A0_Bandeira_do_Brasil 
7
 Utilizado o site: www.brasil.gov.br/sobre/o-brasil/estrutura 

8 Disponível em: www.jogos-geograficos.com/jogos-geografia-Capitais-do-Mundo-pageid99.html 
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11) Pesquisa sobre um país específico: Foi sugerido aos alunos que realizassem 

uma pesquisa no site Wikipédia sobre um país que tivessem alguma curiosidade ou que 

gostariam de conhecer. Escolhendo o país, eles poderiam buscar informações de como 

era a cultura daquele país, o idioma, a comida, dentre outras particularidades existentes 

naquele país. Foi sugerido que utilizassem o site do UOL Educação9 para que o aluno 

visualizasse melhor os países para escolher um e obter as informações pertinentes ao 

escolhido. Uma apresentação de slides foi posteriormente produzida pelos alunos. 

 

4 Resultados obtidos 

Após a execução das aulas com base no levantamento realizado com a primeira 

avaliação, aplicamos no projeto uma avaliação final, com o intuito de verificar e medir o 

quanto foi efetivo para cada aluno as aulas de geografia utilizando a informática na 

construção deste conhecimento e obtivemos os seguintes resultados: 

A primeira questão abordava em qual Estado ficava a cidade de Rio Claro e, 

99% da população de 34 alunos pesquisados responderam que a cidade de Rio Claro 

fica no Estado de São Paulo e somente 1% respondeu que fica em Rio Claro. 

A segunda questão pedia para que os alunos relacionassem as funções do 

prefeito (administrar uma cidade), governador (administrar um Estado) e Presidente 

(administrar um país). Nesta, 73% dos alunos responderam todas as alternativas 

corretamente, enquanto que 12% responderam somente uma alternativa corretamente e 

15% responderam todas as alternativas incorretamente. 

Esta questão comparada à questão da primeira avaliação marca bem o aumento 

no percentual de crianças que responderam corretamente as alternativas. Na primeira 

avaliação presenciamos grande dificuldade das crianças em relacionar os cargos 

administrativos com seus respectivos políticos, mas aqui verificamos que através das 

aulas e pesquisas que propunham a construção do conhecimento dos alunos, foi um 

conteúdo que ficou muito claro e que eles realmente apreenderam.  

A terceira questão solicitava que os alunos completassem uma sentença a fim de 

determinar se aprenderam a diferença entre bairro, cidade e estado. Nesta questão 85% 

dos alunos responderam corretamente, o que demonstrou uma melhora em relação à 

avaliação anterior. 

                                                           
9 www.educacao.uol.com.br/geografia 
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A quarta questão pedia para que os alunos citassem um Estado e um país que 

gostariam de conhecer. Nesta, 76% responderam corretamente, 6% responderam 

somente o país e 18% responderam somente o Estado. 

A quinta questão oferecia o mapa mundial com um número para cada continente 

e pedia para que os alunos colocassem o número respectivo aos nomes dos continentes 

(América (1), Europa (2), África (3), Ásia (4) e Oceania (5), em ordem aleatória). 

Assim, 56% responderam todas as alternativas corretamente, 23% responderam três 

alternativas corretamente, 9% responderam duas alternativas corretamente e 12% 

responderam uma alternativa corretamente. Esta foi outra questão em que os alunos 

obtiveram significativa melhora. Foi muito trabalhada nas aulas devido às dificuldades 

apontadas na primeira avaliação. 

A sexta questão perguntava ao aluno em qual continente este morava e, 91% 

responderam que morava no continente americano, enquanto que 3% responderam que 

moravam no sudeste, 3% responderam que morava no sul e 3% responderam que 

morava na Oceania. Esta também foi uma questão na qual os alunos apresentaram bons 

resultados. 

A sétima questão pedia para que citassem um país vizinho ao Brasil e 53% 

responderam corretamente. Percebeu-se que eles conseguiram localizar o Brasil dentro 

do continente, pois vários colocaram como resposta outros países próximos. 

Na primeira avaliação, a nona questão marcava bem a dificuldade dos alunos 

com relação à localização, onde 45% responderam que visitariam um país diferente do 

qual residiam e 41% responderam o nome de um Estado do Brasil. Já na segunda 

avaliação, no decorrer das questões, visualizamos que a maioria dos alunos já 

diferenciava bairro de cidade, cidade de Estado e Estado de país. 

A décima questão apresentava um mapa com as regiões brasileiras numeradas 

(Sudeste (1), Norte (2), Centro oeste (3), Nordeste (4) e Sul (5)). Os alunos tinham que 

escrever os nomes das regiões nos respectivos números e 52% responderam todas as 

regiões corretamente. 

Com os resultados finais apresentados, visualizamos uma melhora significativa 

quanto à aprendizagem dos conteúdos trabalhados na disciplina de Geografia utilizando 

a informática como recurso na construção deste conhecimento. 
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A segunda e última avaliação contemplava conteúdos mais específicos e com 

maior grau de dificuldade. Resolvemos que seria desta forma para que pudéssemos 

realmente avaliar o grau de apreensão dos conteúdos e o quanto foi efetivo e construtivo 

este trabalho. 

 

5 Conclusões 

Durante as aulas, observamos a alegria e a curiosidade dos alunos durante os 

momentos de pesquisas, troca de informações e até mesmo na hora de responder as 

questões propostas pelas professoras. Foi um momento rico de formação e reflexão, 

onde os alunos se ajudavam entre si e as professoras mediavam o processo de ensino/ 

aprendizagem. 

Comprovamos que após a sondagem realizada com os alunos, através da 

primeira avaliação, dos conhecimentos que possuíam, foi possível elaborarmos nossas 

aulas utilizando a informática e os diversos recursos tecnológicos presentes em nosso 

dia a dia como um recurso motivador e facilitador para a construção do conhecimento 

na disciplina de Geografia. 

E essa construção ocorreu nos diálogos entre alunos e professores, na pesquisa 

através da internet, na troca de e-mails com pessoas de outras culturas ou até mesmo da 

própria cultura e através da credibilidade que as professoras transmitiram aos alunos, 

sempre os estimulando e dizendo que eram capazes de aprender qualquer coisa que 

quisessem e se propusessem a aprender. 

A pesquisa nos possibilitou uma visão macro do mundo que os cerca, e para nós, 

pesquisadores e professores, demonstrou que os conhecimentos que os alunos 

necessitavam apreender estão presentes em seu contexto diário de vida, sendo 

necessário tirar estes conhecimentos do abstrato, concretizar todo o processo de 

aprendizagem para apreensão dos conhecimentos necessários ao desenvolvimento deles. 
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