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RESUMO 

 

A presente tese trata dos usos do laboratório de informática numa escola da rede municipal de 

Parnamirim- RN, a partir dos direcionamentos e orientações oriundas do Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional (Proinfo Integrado). A tese proposta procura compreender como o Proinfo 

Integrado atua por meio do ambiente tecnológico no processo de inserção da comunidade escolar de 

alunos e professores na Cibercultura. 

Para atingir o objetivo principal, foi feita uma análise a partir de amplo referencial teórico das 

Ciências Sociais partindo desde o conceito de educação proposto por Durkheim (2011), discutindo 

o cenário e contexto histórico de desenvolvimento das novas tecnologias da informação e 

comunicação a partir de Castells (1999; 2004), Lévy (1999), Santos (2002), Harvey (2008). Na 

sequência, veremos o papel dos agentes da escola no processo de introdução dessa nova cultura, 

considerando Bourdieu (2009), até os usos e aplicações da informática como tecnologia 

educacional, pelo sistema escolar a partir dos estudos de Rattner (1985), Kawamura (1990), Sancho 

(2001), Moraes (2002), e Almeida (2012). A metodologia aplicada correspondeu a de uma pesquisa 

teórico-empírica, com abordagem qualitativa, para conhecer a realidade do laboratório de 

informática na tarefa de inserção dos alunos e professores na cibercultura,  identificação dos 

desafios e limites que permeiam a introdução das novas tecnologias da informação e comunicação, 

enquanto ferramentas educacionais. Constituíram etapas desta pesquisa: levantamento bibliográfico 

na área das ciências humanas, a observação do ambiente escolar com ênfase no laboratório de 

informática, além da elaboração e aplicação de instrumentos de coleta de dados como questionários, 

entrevistas semiestruturadas e entrevistas abertas. O universo da pesquisa foi constituído por 

professores (as), alunos (as), coordenadoras e gestores da Escola Municipal Alzelina de Sena 

Valença, localizada no município de Parnamirim-RN. O objetivo das entrevistas foi buscar 

informações sobre as percepções, sentidos e apreensões dos agentes escolares sobre o uso do 

laboratório de informática e a inserção das novas tecnologias na escola. A hipótese principal do 

trabalho indica que há uma grande distância entre as diretrizes propostas pelo Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional (Proinfo Integrado) e a realidade escolar investigada. Destacamos, nesse 

contexto, a falta de uma formação sistematizada na área de informática de todos os docentes, a 

carência de condições físicas e materiais do laboratório de informática, ausência de uma apreensão 

crítica sobre a utilização das novas tecnologias em sala de aula e um maior contato do alunado com 

o computador conectado fora do contexto escolar. Tais limites são perceptíveis a partir de uma série 

de desorganização entre a política implementada pelo Governo Federal e os agentes políticos locais, 

como a Prefeitura Municipal de Parnamirim, por meio da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura. Em algumas situações estes desafios são parcialmente superados, com uma reorganização 

da prática pedagógica a partir dos recursos disponíveis na escola e no laboratório. 

 

Palavras-chave: Cultura Tecnológica, Escola, Laboratório de informática, Proinfo Integrado, 

Tecnologia Educacional. 
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RESUMEN 

 

La presente tesis trata de los usos del laboratorio de informática de una escuela de la red municipal 

de Parnamirim- RN, a partir de los direccionamientos y orientaciones oriundas del Programa 

Nacional de Tecnología Educacional (Proinfo Integrado). La tesis propuesta busca comprender 

como el  Proinfo Integrado actúa por medio del ambiente tecnológico en el proceso de inserción de 

la comunidad escolar de alumnos y profesores en la Cibercultura. 

Para llegar al objetivo principal, fue hecha una análisis a partir de amplio referencial teórico de las 

Ciencias Sociales empezando desde el concepto de educación propuesto por Durkheim (2011), 

discutiendo el escenario y contexto histórico de desarrollo de las novas tecnologías de la 

información y comunicación a partir de Castells (1999; 2004), Lévy (1999), Santos (2002), Harvey 

(2008). En la secuencia, veremos el papel de los agentes de la escuela en el proceso de introducción 

de esa nueva cultura, considerando Bourdieu (2009), hasta los usos y aplicaciones de la informática 

como tecnología educacional, pelo sistema escolar a partir de los estudios de Rattner (1985), 

Kawamura (1990), Sancho (2001), Moraes (2002) e Almeida (2012). La metodología aplicada 

correspondió a la de una pesquisa teórico-empírica, con abordaje cualitativa, para conocer la 

realidad del laboratorio de informática en la tarea de inserción de los alumnos y profesores en la 

Cibercultura,  identificación de los desafíos y límites que permean la introducción de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, como herramientas educacionales. Constituyeron 

etapas en esta pesquisa: levantamiento bibliográfico en el área de las ciencias humanas, la 

observación del ambiente escolar con énfasis en el laboratorio de informática, además de la 

elaboración y aplicación de instrumentos de colecta de datos como cuestionarios, encuestas 

semiestructuradas y encuestas abiertas. El universo de la pesquisa fue constituido por profesores 

(as), alumnos (as), coordinadoras y gestores de la Escuela Municipal Alzelina de Sena Valença, 

ubicada en el municipio de Parnamirim-RN. El objetivo de las encuestas fue buscar informaciones 

sobre las percepciones, sentidos y aprehensiones de los agentes escolares sobre el uso del 

laboratorio de informática y la inserción de las nuevas tecnologías en la escuela. La hipótesis 

principal del trabajo indica que hay una grande distancia entre las directrices propuestas por el 

Programa Nacional de Tecnología Educacional (Proinfo Integrado) y la realidad escolar 

investigada. Destacamos, en ese contexto, la falta de una formación sistematizada en el área de 

informática de todos os docentes, la carencia de condiciones físicas y materiales del laboratorio de 

informática, ausencia de una aprehensión crítica sobre la utilización de las nuevas tecnologías en 

sala de aula y un mayor contacto del alumnado con el ordenador conectado fuera del contexto 

escolar. Tales límites son perceptibles a partir de una serie de desorganización entre la política 

implementada por el Gobierno Federal y los agentes políticos locales, como el Ayuntamiento 

Municipal de Parnamirim, por medio de la Secretaría Municipal de Educación y Cultura. En 

algunas situaciones, estos desafíos son parcialmente superados, con una reorganización de la 

práctica pedagógica a partir de los recursos disponibles en la escuela y en el laboratorio. 

 

Palabras-clave: Cultura Tecnológica, Escuela, Laboratorio de informática, Proinfo Integrado, 

Tecnología Educacional. 
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ABSTRACT 

 

This thesis deals with the uses of the computer lab at a school in the municipal Parnamirim- 

RN, from the directions and orientations derived from the National Program of Educational 

Technology (Integrated Proinfo). The proposed thesis seeks to understand how the Integrated 

Proinfo operates through technological environment in the process of insertion of the school 

community of students and teachers in Cyberculture.  

To achieve the main objective, an analysis from a broad theoretical framework of Social 

Sciences departing from the concept of education proposed by Durkheim (2011), discussing 

the background and historical context of the development of new information technologies 

and communication was made from Castells (1999; 2004), Levy (1999), Santos (2002), 

Harvey (2008). Following, we will see the role of agents in the school introducing this new 

culture process, considering Bourdieu (2009), to the uses and applications of computers as 

educational technology, the school system from the studies of Rattner (1985), Kawamura 

(1990), Sancho (2001), Moraes (2002) and Almeida (2012). The methodology applied 

corresponded to the theoretical and empirical research, a qualitative approach to understand 

the reality of the computer lab the task of insertion of the pupils and teachers in cyberspace, 

identifying the challenges and limitations that underlie the introduction of new information 

technologies and communication as educational tools. Constituted stages of this research: 

literature survey in the field of human sciences, observation of the school environment with 

emphasis in the computer lab, in addition to developing and implementing data collection 

instruments such as questionnaires, structured interviews and open interviews. The research 

sample consisted of teachers (as), students (the) coordinators and managers of the Municipal 

School Alzelina Sena Valença, located in the municipality of Parnamirim-RN. The purpose of 

the interviews was to seek information on the perceptions, meanings and concerns of school 

officials about the use of the computer lab and the insertion of new technologies in school. 

The main hypothesis of this work indicates that there is a large gap between the guidelines 

proposed by the National Program of Educational Technology (Integrated Proinfo) and school 

reality investigated. We emphasize in this context, the lack of a systematic training in 

informatics for all teachers, the lack of physical and material conditions of the computer lab, 

the absence of a critical apprehension about the use of new technologies in the classroom and 

a greater contact of the students with the connected computer outside the school context. Such 

limits are noticeable from a series of disorganization between the policy implemented by the 

Federal Government and local politicians, as the City of Parnamirim, through the Municipal 

Secretariat of Education and Culture. In some situations these challenges are partially 

overcome with a reorganization of the pedagogical practice from the available resources at 

school and in the laboratory.  

 

Keywords: Technological Culture, School, Computer Lab, Integrated Proinfo, Educational 

Technology. 
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PREFÁCIO 

 O meu lugar de fala como pesquisadora expressa um caráter de interdisciplinaridade que 

marcou a minha trajetória na academia. Sendo historiadora de formação, especialista e mestra em 

Antropologia Social, muito das minhas falas provém destes campos distintos, porém intercambiantes 

das ciências humanas. A aproximação com o arcabouço teórico da sociologia foi realizada a partir dos 

referenciais que eu já havia construído ao longo de minha formação acadêmica e por essa razão, ora o 

diálogo é mais intenso com a história, ora se realiza pelo viés da antropologia social. Após marcar 

meus pertencimentos, é importante definir em qual momento deste percurso optei por analisar a 

educação enquanto fenômeno social importante para compreensão da contemporaneidade. 

A minha primeira experiência como pesquisadora em um contexto escolar aconteceu enquanto 

aluna do Programa de pós-graduação em Antropologia Social, na Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, entre os anos de 2005-2007. Na ocasião, investigava no mestrado os ritos da Malhação do 

Judas durante o período da Semana Santa no bairro das Rocas. Apesar de entrevistar muitos 

interlocutores, algo escapava de seus depoimentos, um sentido não revelado estava presente e exigia 

um novo olhar. 

Foi quando descobri a pesquisa da Professora Doutora Flávia Pires com crianças da área rural 

do Estado da Paraíba. A sua pesquisa tratava dos relatos de assombrações e do medo que isso 

provocava nas pessoas da comunidade, mas por mais que ela investigasse junto aos adultos, não 

conseguia obter as respostas para seus questionamentos. Foi quando a mesma mudou sua estratégia de 

pesquisa e focou em novos atores sociais, as crianças e adolescentes da comunidade. Desta forma, os 

sentidos não ditos, foram sendo revelados nos desenhos que as crianças realizavam na calçada de sua 

casa. 

A partir desta influência, elaborei uma nova estratégia de pesquisa e me desloquei para duas 

escolas públicas do bairro das Rocas com a intensão de descobrir mais sobre a Malhação do Judas. Na 

primeira escola, não obtive apoio para iniciar o contato com as crianças, entretanto na Escola Estadual 

Café Filho, as gestoras me deram permissão para fazer minha investigação. Sendo uma pesquisa em 

antropologia social, utilizar apenas questionários com aquelas crianças e adolescentes poderia não 

indicar as dimensões que eu estava procurando identificar do fenômeno pesquisado. Optei então pela 

análise da produção textual de duas turmas. Pedi aos professores que solicitassem uma redação sobre a 

Malhação do Judas no bairro. Os relatos coletados a partir dos textos elaborados pelas crianças foram 

surpreendentes e revelaram uma dimensão do rito, marcada pela violência e conflito, o que não 

aparecia nos depoimentos dos adultos. 
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Diante desta experiência, procurei continuar meus estudos de doutorado pesquisando o 

contexto escolar, entretanto investigando outras relações entre a escola e a sociedade. O meu novo 

interesse de pesquisa era fruto de minha experiência de trabalho na Escola de Comunicação e Artes da 

Universidade Potiguar, onde ministrava disciplinas para os cursos de Cinema, Comunicação Social, 

Jornalismo, Publicidade e Propaganda. Meus questionamentos concentravam-se na sociedade da 

informação e nas implicações do novo paradigma sócio tecnológico para a escola. 

Com esta perspectiva em mente, fiz a seleção do doutorado em Ciências Sociais na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, apresentando o projeto intitulado A TV digital na era 

do acesso: possibilidades de inclusão, produção e socialização do conhecimento? A área de interesse é 

a relação entre as culturas e as tecnologias digitais. Quanto ao objetivo geral, pretendia realizar uma 

análise sócio antropológica sobre a TV digital e as implicações da produção de conteúdo para a escola 

pública. 

O projeto propunha uma discussão sobre os limites e alcances de uma nova tecnologia 

midiática, a TV digital, na produção e veiculação de conteúdos educativos, analisando ainda suas 

possibilidades enquanto ferramenta de inclusão social na modalidade de ensino a distância. Porém, 

logo após ter sido aprovada na seleção, o pedido de transferência de minha orientadora para a 

Universidade Federal da Paraíba revelou ser um empecilho para nossas orientações, o que reduziu de 

forma relevante nossos contatos, comprometendo o prosseguimento do projeto inicial.  

Assim, após dois anos de pesquisa exploratória e levantamento bibliográfico, o horizonte 

empírico não havia se anunciado e diante da possibilidade de fazer uma tese sobre o que ainda não 

existia, optei por comunicar para a minha orientadora Dr.ª Luciana de Oliveira Chianca que buscaria 

um novo objeto para análise. Na busca por uma compreensão sobre os fenômenos criados pela 

sociedade da informação, eu necessitava delinear um novo objeto, que dialogasse com meu panorama 

de investigação nas ciências sociais e ao mesmo tempo, me facilitasse captar as lógicas de 

funcionamento deste em relação ao contexto escolar. Diante do exposto, fiz a escolha por um novo 

ambiente, o laboratório de informática e seu papel na inserção dos alunos e professores na 

cibercultura. 

A opção por constituição de um novo objeto durante o 4º semestre do doutorado, revelou-se 

uma tarefa hercúlea, em função do prazo reduzido para estabelecimento de uma nova pergunta de 

partida, execução de novo levantamento bibliográfico, artes das teses e definição do campo de 

observação com a análise das informações. Desta maneira, os 5º, 6º e 7º semestres foram reservados as 

primeiras duas etapas acima citadas e o 8º semestre foi reservado para o trabalho de campo com 

análise das informações.  

Apesar de prever a análise do discurso oficial sobre o Proinfo Integrado, no nível municipal, 

estadual e federal, apenas as ex-coordenadoras da UNDIME forneceram importantes pistas para 
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compreensão do programa e de sua abrangência através de entrevistas concedidas. Por diversas vezes 

foram solicitados por e-mail ou pessoalmente, os dados oficiais do programa no município de 

Parnamirim, os quais a dinamizadora não enviou. Também foi realizado contato por e-mail com a 

coordenadora estadual do Proinfo e a mesma apesar de acusar recebimento da solicitação, não prestou 

qualquer auxílio. Quanto ao âmbito federal, viajamos para João Pessoa-PB, para participar da oficina 

do TV Escola no Brasil 3.0, na tentativa de entrar em contato pessoalmente com o técnico do MEC 

responsável pelo programa. O contato foi feito, e o mesmo comprometeu-se a enviar os dados para a 

coordenadora da UNDIME e pedir que ela direcionasse para mim, porém isso não aconteceu. 

Encaminhei novo e-mail solicitando os dados ao técnico do MEC e não obtive qualquer tipo de 

resposta. Diante do exposto, fica evidente os esforços empreendidos para que as diretrizes do 

programa para o RN e para a cidade de Parnamirim fossem explicitadas pelos agentes responsáveis 

pelo programa, entretanto, não foi possível apresentar nesta tese todos os discursos. 

Do problema para análise do discurso oficial sobre o programa, partimos para a problemática 

que é a definição de um campo de observação. Diferentes problemáticas impediram o início da 

observação do campo, entre elas, a greve prolongada dos professores da rede municipal de Parnamirim 

e as informações desencontradas, prestadas pelos agentes da Prefeitura sobre o número de escolas que 

tinham aderido ao movimento. 

Diante disso, foi necessário pedir prorrogação do doutorado para que a observação e posterior 

análise das informações fossem realizadas no 9º semestre. Com o prazo concedido, em março de 2014 

foi feita a primeira visita na Escola Alzelina de Sena Valença e durante quatro semanas, foram 

realizadas dez visitas: seis no turno da manhã e quatro no turno da tarde. As visitas do turno da manhã 

foram aos gestores, ao laboratório de informática com a turma do 5º ano e as visitas do turno da tarde 

foram na sala do 9º ano e sala dos professores para aplicação dos questionários e entrevistas com as 

coordenadoras.  

O período para análise das informações correspondeu apenas ao mês de maio, sendo feita a 

redação dos resultados obtidos no mês de junho de 2014 para encaminhamento da tese para banca. 

Foram muitas as dificuldades para que o trabalho recebesse sua redação final, entretanto, espero ter 

captado todos os sentidos e lógicas que surgiram da análise do meu objeto de pesquisa a partir da 

observação do campo e das manobras determinadas pelos atores sociais para educar e aprender na 

sociedade da informação. Boa leitura. 
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INTRODUÇÃO 

A presente tese trata da relação entre a escola e a cultura tecnológica (SANCHO, 2001) a 

partir da observação dos usos do laboratório de informática numa instituição escolar da rede 

municipal de Parnamirim- RN, tomando como aspecto a ser analisado as diretrizes oriundas do 

Programa Nacional de Tecnologia Educacional, Proinfo Integrado. O principal objetivo do trabalho 

é compreender o papel do Proinfo Integrado na inserção de professores e alunos na cultura 

tecnológica a partir do laboratório de informática. Além disso, é importante indicar os desafios e 

limites que permeiam a introdução das novas tecnologias da informação e comunicação, também 

chamadas de tecnologias educacionais, nesse caso, o computador.  

Desta forma, objetivamos entender quais são os desafios e limites enfrentados pela escola 

dentro do paradigma sócio tecnológico, aqui compreendido como as transformações em curso 

criadas a partir da revolução científica e tecnológica desde a década de 1970, que provocaram o 

desenvolvimento das novas tecnologias da informação e comunicação e intensificaram sua inserção 

na vida cotidiana, englobando o contexto escolar da rede pública a partir da implantação de 

diferentes políticas e seus respectivos programas. 

Antes, porém, é necessário apresentar alguns conceitos que serão articulados ao longo desse 

trabalho. A Educação consiste em um processo ideológico e socialmente construído, no qual uma 

sociedade ou determinadas classes sociais são formadas dentro de um projeto elaborado pela elite e 

os governantes para atender determinados fins culturais, políticos e econômicos.   

Discutindo sobre o surgimento de uma reflexão filosófica sobre o que é educação, Ozmon e 

Craver (2004, p.15) afirmam que ela é uma atividade humana diferenciada, no sentido de que serve 

tanto para orientar a vida no grupo social como: “(...) ainda pode ser usada para a sobrevivência, 

mas também serve para proporcionar um melhor uso do tempo de lazer e dar refinamento à vida 

social e cultural”. A nosso ver este caráter de sobrevivência persiste através de um discurso no qual 

a educação é a salvação para uma sociedade em crise e uma ferramenta útil para as transformações 

sociais, econômicas e tecnológicas que nos debatemos hoje.  

Durkheim (2011, p.44-48) discute que a educação varia muito de acordo com a passagem do 

tempo e com a cultura de cada país. Para ele, todas as sociedades elaboram um sistema de educação 

para ser um regulador aplicado para as crianças e jovens. O autor acentua a dependência do sistema 



18 
 

de outras instâncias sociais, entre elas, a política, as ciências, o Estado e as indústrias. Durkheim 

enfatiza que o sistema de educação tem um duplo caráter, podendo ser ao mesmo tempo singular e 

múltiplo. Sua multiplicidade se deve ao fato de existirem diferentes tipos e meios de educação 

dentro de uma mesma sociedade (Idem. 50). Para ele: “não há povo em que não exista certo número 

de ideias, sentimentos e práticas que a educação deve inculcar em todas as crianças sem distinção, 

seja qual for a categoria social à qual elas pertencem” (Ibidem, p. 51). 

 A partir desses pressupostos, Durkheim elaborou um conceito de educação partindo da ideia 

de que cada sociedade possui um conjunto de crenças, sentidos e práticas sociais que devem ser 

transmitidos para as crianças e jovens que é ainda de grande atualidade.  Nas suas palavras (2011, 

p.53-54):  

A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que 

ainda não estão maturas para a vida social. Ela tem como objetivo 

suscitar e desenvolver na criança um certo número de estados físicos, 

intelectuais e morais exigidos tanto pelo conjunto da sociedade política 

quanto pelo meio específico ao qual ela está destinada em particular. 

 

Interessante notar que na concepção durkheimiana, o sistema de ensino transforma a escola na 

instituição responsável por moldar os indivíduos de acordo com as necessidades sociais, dando-lhes 

um programa, ou seja, uma educação, que deve ser executado em consonância com os interesses da 

própria sociedade. Assim, o ser individual é associado ao ser social por meio da educação recebida 

propiciando o surgimento de um novo tipo que atenderá as demandas impostas pela divisão social 

do trabalho. A educação não é neutra e a escola não possui autonomia diante dos seus imperativos. 

Sobre o papel da educação, Durkheim afirma que: “ela cria um novo ser no homem” (Idem, ibidem, 

p. 55). 

Salientando que o conceito de educação aplicado por Émile Durkheim abarca a formação 

dada pela instituição escolar e a educação compartilhada dentro do grupo social ao qual o sujeito 

pertence (ação exercida pelos pais e professores), é importante compreender a relação entre o 

sistema de educação e os interesses do Estado. Segundo o autor (Idem. Ibidem, p.63): “uma vez que 

a educação é uma função essencialmente social, o Estado não pode se desinteressar dela. Pelo 

contrário, tudo o que é educação deve ser, em certa medida, submetido à sua ação”.  

É dentro desse aspecto que podemos compreender a elaboração das políticas públicas de 

educação para fins específicos determinados pelo Estado para atender aos imperativos da economia 

e indústria na atualidade. Na análise de Durkheim (Idem. Ibidem, p. 64): “o papel do Estado 
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consiste em identificar estes princípios essenciais (razão, ciência, ideias), fazer com que eles sejam 

ensinados nas escolas, garantir que em lugar algum os adultos deixem as crianças ignorá-los e 

certificar-se de que toda parte se fale deles com o respeito que lhes é devido”. Essa afirmativa nos 

conduz para reflexão sobre o papel das escolas públicas na preparação dos alunos e alunas para 

responderem as novas demandas surgidas no bojo da revolução tecnológica que vivenciamos hoje, 

antes mesmo de dotá-los dos elementos básicos necessários para sua formação. 

A escola seria então o campo formal no qual a mediação entre o conhecimento e os estudantes 

é feita pela ação dos professores, através dos currículos escolares e coordenada pela gestão. O ideal 

seria que essa mediação fosse realizada de forma praxiológica, na qual houvesse uma reflexão 

crítica sobre a ação (FREIRE, 2002). A escola também é compreendida como uma arena de 

disputas de poder e de formação ideológica, o que discutiremos mais adiante. Em trabalho anterior, 

tratei do papel da escola diante da educação para a atual sociedade, indicando que: “a escola deve 

ser capaz de formar cidadãos e cidadãs autônomos e plenamente desenvolvidos, auxiliando os 

indivíduos a estabelecerem vínculos e relações que os ajudem a compreender melhor o mundo e a si 

mesmos” (MENDES, 2010, p.131).  

Dentro da Escola de Frankfurt, Adorno indica que não se deve atribuir à educação a tarefa de 

criar um modelo de indivíduo a partir da mera transmissão de um conjunto de conhecimentos, 

exteriores à sua natureza e sim, esperar da educação a produção de uma “consciência verdadeira”. E 

como a educação deve proceder diante da nova sociedade? Adorno mostra a atualidade do seu 

pensamento quando afirma que (2006, p.141): 

Eu diria que atualmente a educação tem muito mais a declarar acerca 

do  comportamento no mundo do que intermediar para nós alguns 

modelos ideais preestabelecidos. Pois se não fosse por outro motivo, a 

simples e acelerada mudança da situação social bastaria para exigir dos 

indivíduos qualidades que podem ser designadas como capacitação à 

flexibilidade, ao comportamento emancipado e crítico. 

 

Como são estabelecidas as relações entre educação, escola, cultura e cibercultura? Para isso, é 

preciso apresentar uma conceituação sobre a compreensão do que é cultura, para buscar a construção 

do que é a cibercultura e as implicações dos quatro elementos para apreensão do objeto de 

investigação. 

A partir de uma perspectiva antropológica, Geertz (1984, p.04-07) nos indica que a cultura é 

uma teia de significados construídos a partir das expressões sociais de um grupo, que estabelece um 
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conjunto de sistemas entrelaçados de signos, ou seja, símbolos interpretáveis. O objetivo do 

observador da cultura é compreender essas estruturas significantes realizando uma análise do código 

estabelecido e assim, determinando sua “base social e sua importância”. Ainda segundo Geertz, “a 

cultura é pública, porque o significado o é”, nisso reside a importância de compreendê-la, pois (1984, 

p.08): “(...) a cultura não é um poder, algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os 

acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições ou os processos; ela é um contexto, algo 

dentro do qual eles podem ser descritos de forma inteligível – isto é, descritos com densidade”. 

O sistema de educação constrói seu próprio código que deve ser transmitido para os alunos e 

alunas nas escolas. Os significados são socializados através dos discursos, currículos e programas 

produzidos fora do ambiente escolar, mas são reconhecidos e reproduzidos pela comunidade. O 

contexto cultural em vigência hoje pressiona para a construção de novos signos e significados. Dois 

deles muito em ênfase nos documentos oficiais do MEC são a qualidade de inovação na educação e a 

atratividade da interatividade das novas tecnologias. 

Aranha (1996) fornece uma noção de cultura, na qual afirma que a ideia de um homem 

instruído só surge nas sociedades hierarquizadas, nas quais existe uma separação entre o trabalho 

manual e o trabalho intelectual. A autora enfatiza que a cultura é tudo que o homem é capaz de 

produzir para a garantia de sua sobrevivência, o que antropologicamente significa tanto a sua cultura 

material, seus elementos espirituais, quanto a expressão do seu pensamento e seus esquemas de ação.  

Da mesma forma que Geertz, Aranha (1996, p. 14-15) afirma que os contatos estabelecidos 

entre os homens e a natureza que os cerca é intermediado pelos símbolos – signos arbitrários e 

convencionais, promovendo dessa maneira a criação de um sistema de representações, ou seja, uma 

linguagem simbólica. Assim, o homem transforma a natureza a partir do seu trabalho criando a cultura 

através de sua ação transformadora e social, desenvolvendo condutas sociais para atender às 

necessidades do grupo. 

 Segundo a autora, “o ser do homem se faz mediado pela cultura” (1996, p.16), o que nos 

permite compreender o papel dessa transmissão cultural para a formação das novas gerações. Mesmo 

esse homem sendo capaz de se autoproduzir, esse movimento só ocorre mediado pela influência da 

sociedade na construção de uma determinada visão de mundo e pela interpretação que cada um faz a 

partir dos símbolos partilhados. A noção de transformação deve aqui ser entendida através da ideia de 

que a dinâmica das sociedades depende do embate constante “entre tradição, ruptura, herança e 

renovação” (ARANHA, 1996, p.17).  
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Aranha defende a existência de três esferas da cultura: I- relações de trabalho; II- relações 

políticas; III- relações culturais ou comunicativas. A educação encontra-se atrelada a essa terceira 

esfera, pelo caráter que ela apresenta na produção e difusão do saber, de ordem intencional e subjetiva. 

Na concepção da autora: “a educação é, portanto, fundamental, para a socialização do homem e sua 

humanização. Trata-se de um processo que dura a vida toda e não se restringe à mera continuidade da 

tradição, pois supõe a possibilidade de rupturas, pelas quais a cultura se renova e o homem faz a 

história (1996, p.18)”. 

Sendo a cultura essa esfera de mediação entre o que é socialmente partilhado e a construção 

do sujeito, fica evidente a importância da escola enquanto transmissora dos valores culturais que 

são elaborados pelo sistema de educação para a formação de um tipo específico de indivíduo 

moldado para atuar na atual sociedade. 

Para Bourdieu, a escola é o espaço de reprodução da cultura elaborada pelos sistemas de 

ensino através da educação formal. Eles são esquemas que organizam o pensamento elaborado pelas 

aprendizagens que são organizadas de maneira metódica e aplicadas na escola. Ele afirma que a 

escola possui a função de integração moral e cultural ou lógica (2009, p.205): “(...) a cultura escolar 

propicia aos indivíduos um corpo comum de categorias de pensamento que tornam possível a 

comunicação”.  

Assim, educação para Bourdieu se caracteriza como um programa homogêneo, que pode ser 

traduzido pelos currículos, capaz de dotar os indivíduos de um conjunto de pensamentos, percepção 

e ação transmitido pela cultura escolar (Idem, p.206). Na sua concepção: (...) a escola, incumbida de 

transmitir esta cultura, constitui o fator fundamental do consenso cultural nos termos de uma 

participação de um senso comum entendido como condição da comunicação” (Idem. Ibidem). A 

escola atual realiza o que propõe Bourdieu no sentido de ter como uma de suas metas, preparar o 

aluno para o mundo do trabalho comunicando os elementos de uma nova cultura, a cultura 

tecnológica. E o que seria cultura? Bourdieu nos apresenta o seguinte conceito: 

A cultura não é apenas um código comum nem mesmo um repertório                     

comum de respostas a problemas recorrentes. Ela constitui um 

conjunto comum de esquemas fundamentais, previamente assimilados, 

e a partir dos quais se articula, segundo uma ‘arte de invenção’ 

análoga à da escrita musical, uma infinidade de esquemas particulares 

diretamente aplicados a situações particulares (2009, p. 208-209).  
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Esse conjunto comum de esquemas pode ser interpretado como as diferentes finalidades do 

ensino realizado na educação básica
1
 traduzido através das políticas educacionais e dos currículos 

escolares que juntos orientam a cultura escolar. Em outras palavras, para refletir sobre o conceito de 

educação e cultura escolar é também necessário remeter às legislações, planos educacionais, 

currículos, programas, políticas e metodologias empregadas, ou seja, direcionar o olhar tanto para a 

teoria aplicada à educação quanto ao trabalho executado no âmbito da educação formal realizado 

especificamente no espaço escolar.  

Bourdieu nos indica ainda que “(...) a escola não fornece apenas indicações, mas também 

define itinerários, ou seja, no sentido primeiro, métodos e programas de pensamento” (Idem, p. 214). 

Numa outra reflexão do autor, ele ressalta a relação entre a função da escola e a cultura: “Encarregada 

de comunicar estes princípios de organização, a escola deve ela mesma organizar-se com vistas a 

cumprir esta função. Para transmitir este programa de pensamento chamado cultura, deve submeter à 

cultura que transmite uma programação capaz de facilitar sua transmissão metódica” (Idem, p. 215). 

Dentro da perspectiva de Bourdieu, a escola detém uma “força formadora de hábitos”, no 

sentido que ela fornece esquemas de pensamento próprios da cultura na qual está inserida e ao mesmo 

tempo reelabora novos esquemas a serem transmitidos: “capazes de serem aplicados em campos 

diferentes do pensamento e da ação, aos quais pode-se dar o nome de habitus cultivado” (Idem, p. 

211). Segundo Bourdieu: “(...) a escola, pela própria lógica de seu funcionamento, modifica o 

conteúdo e o espírito da cultura que transmite e, sobretudo, cumpre a função expressa de transformar o 

legado coletivo em um inconsciente individual e comum” (Idem, p. 212).  

Sobre a relação estabelecida entre educação e política, Foucault (2001, p.44) indica que: “todo 

sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos 

com os saberes e os poderes que eles trazem consigo”. Ele lança ainda o seguinte questionamento 

(Idem): “o que é afinal um sistema de ensino senão uma ritualização das palavras, senão uma 

qualificação e uma fixação dos papéis para os sujeitos que falam, senão a constituição de um grupo 

doutrinário ao menos, difuso, senão uma distribuição e uma apropriação do discurso com seus poderes 

e seus saberes?”. 

Diante dos conceitos acima apresentados, é importante assinalar então a relação entre 

educação, escola, cultura e cibercultura no contexto atual. O conceito de cibercultura foi 

desenvolvido por Lévy (1999), e apropriado no Brasil por Lemos (2002) indicando que a mesma é 

                                                           
1
 Na legislação educacional brasileira, educação básica engloba a educação infantil, o ensino fundamental de 

nove anos e o ensino médio. 
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marcada pela relação entre a cultura e as tecnologias da informação e comunicação surgidas a partir 

da convergência entre a informática e as telecomunicações na década de 1970.   

Segundo Pierre Lévy (1993, p.17), a cibercultura é o “conjunto de técnicas (materiais e 

intelectuais) de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem 

juntamente com o crescimento do ciberespaço”. Para o mesmo autor, o ciberespaço é o suporte para 

as tecnologias intelectuais alterarem profundamente as funções cognitivas humanas, atuando desde 

o campo da memória, da própria imaginação, das formas de percepção inclusive nos processos de 

raciocínio (1993, p.157). Quanto a Lemos (2003, p.12), ele afirma que:  

Vivemos uma nova conjuntura espaço-temporal marcada pelas   

tecnologias       digitais-telemáticas onde o tempo real parece 

aniquilar, no sentido inverso à modernidade, o espaço de lugar, 

criando espaços de fluxos, redes planetárias pulsando no tempo real, 

em caminho para a desmaterialização do espaço de lugar. Assim, na 

cibercultura podemos estar aqui e agir à distância. A forma técnica da 

cibercultura permite a ampliação das formas de ação e comunicação 

sobre o mundo. 

 

A cultura tecnológica seria então o produto direto desse imbricado relacionamento, alterando 

as formas de inserção das novas tecnologias na sociedade e no caso desta pesquisa, no ambiente 

escolar. Manuel Castells relaciona o advento da revolução tecnológica com o aparecimento de uma 

sociedade da informação (1999, p. 67):  

Meu ponto de partida, e não estou sozinho nesta conjuntura, é que no 

final do século XX vivemos um desses raros intervalos na história. 

Um intervalo cuja característica é a transformação de nossa “cultura 

material” pelos mecanismos de um novo paradigma tecnológico que 

se organiza em torno da tecnologia da informação. 

 

Estando a sociedade diante de um novo paradigma pode-se afirmar que todos partilham de 

seus sentidos e práticas? Pensando nisso, a problemática principal desta tese pode ser traduzida no 

seguinte questionamento: tem o Proinfo Integrado preparado os alunos e professores para atuarem 

na cibercultura? Para responder esta questão, é necessário analisar um conjunto de condicionantes 

que vão desde a política pública implementada para atender esta nova demanda, passando pela 

análise dos documentos oficiais e culminando com a observação da realidade do laboratório de 

informática e de suas práticas. 
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Para procurar responder esta questão, o campo de pesquisa selecionado foi a Escola 

Municipal Alzelina de Sena Valença, localizada no bairro de Rosa dos Ventos, município de 

Parnamirim. O lócus de observação foi então o seu laboratório de informática. A partir do 

arcabouço teórico-metodológico aplicado, pode-se afirmar que a área de concentração da pesquisa 

se inscreve no campo das Ciências Sociais. 

As dificuldades para a execução do trabalho foram muitas. Inicialmente foi realizado um 

levantamento entre um grupo de docentes da rede municipal para saber quais escolas estavam 

utilizando o laboratório de informática a partir das diretrizes do Proinfo Integrado e descobriu-se 

imediatamente que cinco escolas da rede apresentavam diferentes empecilhos para a inserção do 

computador enquanto ferramenta de ensino-aprendizagem, a saber: falta de apoio dos gestores da 

escola para o funcionamento do laboratório, despreparo por parte das escolas para montar o 

ambiente tecnológico inclusive em algumas existiam laboratórios com os equipamentos ainda em 

caixas de papelão como foram enviados pelo MEC e por último, o desconhecimento dos professores 

das possibilidades de uso dos laboratórios de informática para a complementação de sua prática 

pedagógica.  

Outra dificuldade foi a deflagração da greve dos professores no ano de 2013, que postergou o 

início do trabalho de campo para o começo do ano letivo de 2014. Entretanto, a maior dificuldade 

foi a falta de dados oficiais do Programa Nacional de Tecnologia Educacional sobre o Rio Grande 

do Norte, e especificamente o município de Parnamirim. Entramos em contato pessoalmente com a 

dinamizadora do Proinfo Integrado em Parnamirim, com a então coordenadora da UNDIME
2
 e o 

técnico do MEC responsável pela política do Proinfo, entretanto não foi obtido qualquer dado que 

desse conta da realidade de inserção do computador no cenário escolar.   

Desta forma, a relevância desta tese reside no fato de servir de orientação futura para os 

planejadores das políticas públicas de educação no Estado do Rio Grande do Norte, para que eles 

entendam as deficiências da política de inserção das novas tecnologias na rede pública do Estado e 

desta forma, possam sugerir uma reformulação do Programa Nacional de Tecnologia Educacional, 

tomando como parâmetro de investigação o estudo realizado na escola da rede municipal de 

educação de Parnamirim.  

Entre os quadros teóricos-metodológicos disponíveis, parece mais apropriado para o objetivo 

desta tese as reflexões de Rattner (1985), Kawamura (1990), Sancho (1998) e Moraes (2002) para 

                                                           
2
 União Nacional dos dirigentes municipais de educação. 
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discutir a relação entre tecnologias, informática e educação. Na compreensão sobre o laboratório de 

informática enquanto campo produtor de habitus e arena de disputas, Bourdieu (2009), Lévy (1999) 

e Santos (2002) oferecem as possibilidades de análise do contexto sócio-político discutido.  

A aproximação com o objeto de estudo surgiu da percepção da importância do paradigma sócio 

tecnológico para a compreensão das transformações em processo na atual sociedade e das suas 

implicações no ambiente escolar a partir da inserção das novas mídias no seu cotidiano por força de 

uma política educacional que defende o engajamento da escola pública na nova sociedade da 

informação e do conhecimento. O paradigma é então entendido como o novo modelo de sociedade em 

construção desde a revolução científico-tecnológica da década de 70 e fomentado pelo avanço do 

capitalismo e expansão dos processos de globalização.  

A metodologia aplicada correspondeu a uma pesquisa teórico-empírica para conhecer a 

realidade do laboratório de informática na tarefa de inserção das novas tecnologias no processo 

educativo. A pesquisa empírica foi do tipo qualitativa, com a observação do ambiente escolar dando 

ênfase ao laboratório de informática, elaboração e aplicação de instrumentos de coleta de dados como 

questionários, entrevistas semiestruturadas e entrevistas abertas. O universo da investigação 

compreende os professores, professores regentes e alunos do 5º e 9º anos da Escola Municipal Alzelina 

Sena Valença, localizada no bairro de Rosa dos Ventos, município de Parnamirim. O objetivo das 

entrevistas foi buscar informações sobre as percepções, sentidos e apreensões dos agentes escolares 

sobre o uso do laboratório de informática e a inserção das novas tecnologias na escola.  

A hipótese principal do trabalho indicava que existiam incompatibilidade entre os objetivos 

propostos pelo Proinfo Integrado e a realidade escolar investigada. Os limites são construídos a partir 

de uma série de desarranjos entre a política implementada, a formação dos docentes e as condições 

físicas e materiais do laboratório de informática. Os desafios podem ser parcialmente vencidos a partir 

de uma reorganização da prática pedagógica a partir dos recursos disponíveis na escola e no 

laboratório e do desenvolvimento de uma percepção mais crítica sobre o uso das TIC no contexto 

escolar. 

Assim, no percurso da pesquisa procurou-se identificar quais são os desafios e limites 

apontados pelos atores sociais envolvidos no processo para inserir o uso das tecnologias da informação 

e comunicação na relação ensino e aprendizagem a partir da experiência vivida no laboratório de 

informática. Na investigação, foram analisados os discursos dos professores, professores regentes e 

alunos, buscando confrontar as percepções dos três grupos sobre a relevância do ensino mediatizado 

pelo uso do computador. 
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A relação entre informática, educação e Proinfo já foi discutida em diferentes trabalhos de 

pesquisa. O primeiro trabalho que chamou atenção foi realizado por Prata (2005). A autora procurou 

realizar uma análise do Proinfo no estado do Espírito Santo. O seu olhar deteve-se sobre a avaliação da 

política pública enquanto espaço para democratização do acesso às TIC nas escolas públicas. O lugar 

de fala da autora é refletido na avaliação favorável que realizou do programa acreditando que os 

objetivos propostos pela política foram atingidos. Na sua opinião (2005, p.63): 

[...] o Proinfo visa não só melhorar a qualidade da educação pública, 

no sentido da diversificação dos espaços e das metodologias para o 

processo de construção do conhecimento, mas também a equidade, 

ampliando oportunidades de acesso à tecnologia e reduzindo a 

exclusão digital. 

Um outro viés foi abordado por Pinto (2008) que procurou analisar a implantação do 

Proinfo no estado de Alagoas. Pinto buscou identificar os fatores responsáveis pela resistência 

por parte do corpo docente da rede pública do Estado de Alagoas na aplicação das TIC em 

sala de aula.  No seu trabalho ele ressaltou as diferenças entre o modelo da pedagogia 

tradicional e o modelo educacional emergente centrado no uso das TIC e como ocorre a 

formação dos professores diante desse novo paradigma.  

 Em seguida, Pinto explorou os conceitos de mudança, inovação e resistência para 

discutir como os professores se sentem diante da política verticalizada do Proinfo. O autor 

conclui seu trabalho demonstrando que existem várias fragilidades de integração, articulação 

e diálogo entre os NTE e as escolas, o que é demonstrado pela ausência do programa de 

aplicação das TIC proposto pelo Proinfo no Projeto Político e Pedagógico de cada escola da 

rede. 

  Já o trabalho de Martins (2009) trata da análise da política do Proinfo Integrado no 

município de Natal. A pesquisa procurou realizar a análise de eficácia da política através dos 

objetivos propostos pelo Proinfo Municipal. Martins procurou verificar como se organiza a 

política pública de inclusão digital e qual o impacto do uso das TIC na formação da cidadania 

na visão dos atores sociais envolvidos. Na conclusão da autora, o Proinfo Municipal vivencia 

um quadro de ineficácia do programa, pois tanto professores quanto alunos não sentem o 

impacto positivo seja na capacitação dos profissionais ou na efetiva incorporação dos alunos 

na cultura tecnológica. 

 Castro (2011) procurou analisar as influências que sofreu o texto da Política Nacional 

de Tecnologia Educacional diante das pressões do mercado e da obrigação de promover uma 
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política democrática de inclusão digital. A autora traça várias linhas de análise, discutindo 

sobre os objetivos iniciais do Proinfo e como eles estão aliados à influência do Banco 

Mundial, além de enfatizar os aspectos relacionados à participação dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios no que chama de “implementação descentralizada do programa”. 

Segundo a pesquisadora (2011, p.87): 

A partir da década de 90, no entanto, com a liberalização do mercado 

brasileiro de hardware e software, as políticas de tecnologia 

educacional passam a ser geridas sob os mesmos preceitos 

orientadores da política geral de educação, ficando assim exposta à 

influência do Banco Mundial.  

 

 Castro acentua o caráter centralizador do MEC diante da implantação da política 

pública, deixando aos demais atores sociais envolvidos apenas a possibilidade de seguir as 

diretrizes e princípios do programa. Sobre o papel reservado aos professores, ela afirma que 

(2011, p.98): 

Aos professores caberia receber a capacitação previamente desenhada 

e executar as ações idealizadas (por outros), recebendo, caso 

demandassem, a assessoria técnica dos NTEs. Se tivessem críticas, 

reivindicações, propostas ou uma nova experiência a compartilhar não 

havia espaços instituídos para essa comunicação. 

 

 O seu trabalho segue a linha de análise crítica e pontua que existe um olhar 

instrumentalista e uma abordagem tecnicista na implantação do programa. Segundo a autora: 

“no contexto do Proinfo Integrado a maior parte dos processos formativos acontece à 

distância, exatamente como preconiza o BID aos países em desenvolvimento a partir da 

década de 90” (2011, p.115). Para chegar a essas conclusões, Castro ouviu professores, 

agentes educacionais e gestores tanto das escolas quanto dos NTEs da cidade de Niterói, no 

Rio de Janeiro. Para Castro (2011, p.112): “o Proinfo integrado não inaugura qualquer fórum 

de debate sobre a política e atores da ponta do sistema como professores e alunos 

permanecem sem espaço para expressar suas opiniões e demandas”. Em conclusão, Castro 

afirma que (2011, p.116): 

A julgar pelos objetivos expressos pelo decreto de lançamento do 

Proinfo Integrado, entre as intencionalidades do governo, manifestas 

no programa, permanece a inserção do Brasil na chamada sociedade 

da informação que aparece, por sua vez, articulada a um projeto de 

economia globalizada. 
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 Na introdução da tese, discutimos a relação entre o campo educacional com o paradigma 

sócio tecnológico a partir dos conceitos desenvolvidos por Harvey (1992), Castells (1999), Lévy 

(1993;1999) e Lemos (2003). O objetivo é compreender a formação do paradigma digital a partir do 

advento das novas tecnologias e como a educação é moldada por seus imperativos. 

A tese está dividida em cinco capítulos. O primeiro capítulo é intitulado ‘A implantação de 

políticas de informática nas escolas’. O seu objetivo principal é inicialmente apresentar o contexto 

histórico de implementação das primeiras políticas voltadas para inserção da informática nas 

escolas públicas do país, em seguida, fazer uma análise sobre a necessidade da inclusão social a 

partir das pressões das agências internacionais sobre os países periféricos, como o Brasil e, por 

último, debater a relação entre educação e tecnologias.   

O segundo capítulo tem como título ‘Tecnologia Educacional: da educação à distância ao 

Proinfo Integrado’. O objetivo deste capítulo é estabelecer um panorama histórico de inserção das 

novas tecnologias no sistema de ensino brasileiro e a relação entre EaD, as TIC e a política pública 

do Proinfo Integrado para entendimento da aplicação das novas tecnologias no sistema educacional 

público a partir do Programa Nacional de Tecnologia Educacional e sua política, o Proinfo 

Integrado. 

  Quanto ao terceiro capítulo com o título ‘A cidade de Parnamirim e o Programa: contextos 

políticos para aplicação do Proinfo Integrado’ apresenta a cidade de Parnamirim em seus aspectos 

históricos e políticos e tem como objetivos discutir a formação do campo educacional na cidade e 

analisar a implantação do Proinfo Integrado em Parnamirim através das suas principais ações no 

município. 

O capítulo quatro recebeu o título ‘A escola na sociedade da informação: relatos e 

experiências’. Ele trata da pesquisa de campo realizada na Escola Municipal Alzelina de Sena 

Valença, destacando seu contexto de funcionamento, o cotidiano escolar de uso das TIC e as 

percepções de seus alunos e alunas do 5º e 9º anos sobre os elementos e usos da cultura tecnológica 

dentro e fora da escola. 

 Quanto ao capítulo cinco, foi intitulado ‘Cultura tecnológica em escola analógica: percepções 

da comunidade escolar sobre as tecnologias educacionais’. Nele é feita a análise do campo, dentro 

do princípio bourdiano, revelando as vozes e percepções dos diferentes agentes escolares sobre a 

cibercultura e sua relação com educação, destacando ainda seus papéis, posições e funções dentro 
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da escola e do laboratório de informática. O capítulo ainda revela as perspectivas dos diferentes 

atores em torno do uso das TIC no cotidiano escolar e as implicações do Proinfo Integrado para a 

prática pedagógica. 

Nas considerações finais a ênfase é sobre as apreensões, percepções e limites do Proinfo 

Integrado, a partir do conceito de habitus elaborado por Pierre Bourdieu, discutindo as diferentes 

perspectivas de uma mesma experiência e ressaltando quais são as conquistas e desafios do Proinfo 

Integrado em Parnamirim. A importância do estudo reside na construção de novos conhecimentos 

sobre a relação entre as tecnologias da informação e comunicação no ambiente escolar, o que 

favorece uma reflexão sobre as práticas educativas na sociedade da informação, sugerindo uma 

releitura da política pública. Espera-se ao final do trabalho, propor novas questões ainda não 

investigadas para futuros pesquisadores e pesquisadoras. 

  

1 A IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS  

 A introdução da informática na educação brasileira é frequentemente acompanhada de 

um discurso positivo que nem sempre apreende de forma crítica seus contextos, aplicações e 

dimensões. Em primeiro lugar nota-se que o impacto do processo de globalização e das 

práticas neoliberalistas é minimizado diante da revolução tecnológica que moldou a sociedade 

na qual vivemos hoje.  

 É importante esclarecer que sociedade da informação não tem o mesmo sentido que 

sociedade do conhecimento, na qual haveria igualdade de acesso aos bens culturais e 

simbólicos que seriam produzidos e consumidos por todos. Mesmo vivendo numa era do 

acesso, este é limitado, reduzido e insuficiente diante das demandas locais e globais.  É certo 

que a cibercultura é o novo paradigma social, mas também é evidente que muitos ouvirão 

falar dela e poucos serão incluídos. 

 O imperativo que move a sociedade da informação é o mesmo que alimenta a 

economia do conhecimento, que pode ser traduzida como a força determinante para a inserção 

das TIC na educação. Muitos defendem que a nova sociedade exige novos saberes técnicos, 

sendo papel da escola, possibilitar esse tipo de formação, entretanto, esta realidade vista de 

mais perto revela um intenso paradoxo: democratiza-se o uso da máquina, mas não a sua 

apropriação cultural e intelectual. 
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 Sendo assim, as novas tecnologias da informação e comunicação exercem o mesmo 

fascínio representado pelas míticas sereias, que encantam ao primeiro contato, mas devoram 

os incautos que são seduzidos por elas.  Karl Marx, diante do processo de industrialização do 

século XIX, afirmou que na Inglaterra as ovelhas devoravam os homens; fazendo uma 

paráfrase, pode-se afirmar que caso não haja uma apropriação das técnicas e conhecimentos 

produzidos pela revolução tecnológica do século XXI, as máquinas poderão devorar a 

humanidade.  

 Há uma perspectiva que a escola é o lugar privilegiado para preparação de um novo 

indivíduo para uma sociedade mediatizada pelo uso intensivo das novas tecnologias, 

entretanto, não basta confiar no caráter de interatividade dos meios como forma apropriada de 

ensinar os saberes para os alunos e alunas que já são chamados de nativos digitais. É preciso 

antes de tudo, voltar-se para o professor e professora, que precisam se apropriar de uma 

tecnologia de forma crítica, intelectual e intensa para poder realizar uma mediação que 

promova a liberdade e autonomia no conjunto dos saberes necessários para essa nova 

sociedade. Barreto discute que: “[...] quando o MEC reduz as tecnologias a ferramentas de 

ensino à distância, deixa de fora justamente os modos da sua apropriação” (2002, p.53). 

Concorda-se com o seu ponto de vista, ressaltando ainda que: 

Centrando-se a tônica apenas na tecnologia, corre-se o risco de agir 

como o movimento escolanovista no Brasil, que enfatizou tanto as 

técnicas que acabou esvaziando o conteúdo. E é esse o risco que, a 

nosso ver, corre a Política de Informática na Educação: esvaziar os 

conteúdos em detrimento de uma suposta capacitação tecnológica que 

implica, na realidade, não apenas operar a tecnologia, mas sim, 

dominar os fundamentos científicos e tecnológicos que a embasam. E 

para isso é preciso ter conteúdo, conhecimento (MORAES, 2002, 

p.116). 

 

 

 O maior desafio posto para os professores é tornar significativa a integração das TIC 

nas suas aulas, de forma que em termos educacionais, as novas tecnologias sejam 

incorporadas como complementares, não como substitutas do saber e da figura do professor. 

A nova dinâmica da vida social exige a promoção de uma cultura tecnológica, mas para que a 

mesma seja elaborada e socializada é preciso que antes seus elementos principais possam ser 

partilhados e reconstruídos por todos os atores interessados nesse processo. Esta é a condição 

básica para que tenhamos uma rica sociedade do conhecimento no lugar de ter apenas uma 
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superficial sociedade da informação. Caso a integração das TIC não se realize dentro desta 

ótica, é possível que: 

Do ponto de vista formal, usos e abusos retomam o tecnicismo dos 

anos 70. Não é à toa que os materiais de então estejam sendo 

revisitados e reeditados, reciclados, reformatados, repostos. Com a 

sofisticação das novas tecnologias, a tendência pode ser caracterizada 

como neotecnicismo (BARRETO, 2012, p.49). 

 

 Fala-se muito que a utilização das TIC na educação é uma grande inovação. Porém, o 

país ainda não inovou na erradicação do analfabetismo, como também não conseguiu criar 

uma cultura escolar mais cidadã e participativa. A inclusão de todos na educação é outro 

campo que há muito tempo não conhece uma enfática inovação, pois legislações existem, mas 

a educação na prática pede muito mais do que salas lotadas, exige uma mudança de hábitos, 

construção de uma nova postura, que poucas políticas conquistaram como fazer no chão da 

escola. Na perspectiva de Moraes (Op. Cit, p.116): 

Não basta ter apenas um ensino informático e mesmo a Informática 

como ferramenta de ensino. A nosso ver, para se ter um ensino 

democrático, é preciso fazer com que a educação incorpore 

criticamente a nova tecnologia, usando-se e não sendo usada por ela, 

apropriando os ‘conteúdos’ de forma crítica e criativa.  

 

 A função do professor e professora é muito complexa e é essencial que eles tenham 

uma visão crítica da aplicação das tecnologias da informação e comunicação, ou permanecerá 

a reprodução do discurso oficial e dos agentes internacionais, que afirmam ser necessário 

inovar na prática educativa a partir da aplicação das TIC em todos os níveis de ensino, sem se 

preocupar com a incorporação de uma reflexão crítica sobre como esse percurso pode ser feito 

para a construção de uma verdadeira cultura tecnológica, pois como bem acentuou Barreto 

(2012, p.47): “Apresentada apenas como novidade ou fuga da rotina, só se sabe que a sua 

exibição passou a ocupar o centro da aula. E este centramento precisa ser dimensionado”. 

 Neste capítulo abordaremos a implantação das políticas de informática nas escolas, 

para em seguida discutir como foi construída a relação entre educação e informática no 

contexto brasileiro. Finalizaremos apresentando o Programa Nacional de Informática na 

Educação e a sua principal política: o Proinfo Integrado.  
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1.1 Políticas de informática nas escolas 

 Para discutir sobre a aplicação da informática na educação brasileira, é necessário 

retornar para a década de 1970, quando Seymour Papert e Wally Feurzeig inventaram a 

linguagem de programação LOGO. A linguagem foi desenvolvida enquanto uma ferramenta 

de apoio ao ensino para auxiliar crianças e jovens a construir seu conhecimento baseados nos 

princípios defendidos pelo biólogo suíço Jean Piaget. Piaget é autor da teoria de 

desenvolvimento dos estágios cognitivos com ênfase no ato de compreensão a partir da 

reconstrução da trajetória que leva o aluno ao conceito ou objeto de estudo (MUNARI, 2010).  

 O conceito de percurso foi incorporado na linguagem LOGO através da representação 

de um robô eletrônico que lembra uma tartaruga. Ele executava as ações determinadas pelos 

comandos. Assim, a criança interagia com o robô, que era capaz de interpretar o comando e 

realizar a tarefa a partir do que foi sugerido. Essa primeira experiência educacional aproxima-

se da perspectiva sócio interacionista do russo Lev Vygotsky (IVIC, 2010), da qual é possível 

compreender que as crianças aprendem mais em contato com o outro, seja ele professor, pais 

até mesmo outro colega mais experiente, ou através da interação com ferramentas elaboradas 

de acordo com seu nível de desenvolvimento cognitivo. 

  Com o desenvolvimento dos computadores pessoais, o robô com programação LOGO 

foi substituído por uma tartaruga gráfica. No Brasil, as pesquisas aconteceram na 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, a partir do ano de 1975, quando a 

universidade passou a cooperar com o Laboratório de mídias
3
, do Instituto de Tecnologia da 

Universidade de Massachussets- EUA, criando um grupo interdisciplinar para pesquisar o uso 

dos computadores com linguagem LOGO na educação de crianças. 

 A Política Nacional de Informática (PNI) foi formulada no início da década de 1970. 

Um marco político importante foi a criação da Secretaria Especial de Informática (SEI), 

através do Decreto 84.067/79
4
, sancionado pelo então presidente militar General João Batista 

Figueiredo. A secretaria era um órgão complementar do Conselho de Segurança Nacional e 

tinha como finalidade principal assessorar na implementação Política Nacional de Informática 

(PNI), coordenando a sua, planejamento, execução, supervisão e fiscalização. O seu objetivo 

central era promover o desenvolvimento científico e tecnológico do setor. 

                                                           
3
 (Media Lab Massachussets Institute of Technology – MIT) 

4
 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/decreto/1970-1979/D84067.htm. Acesso em: 

26.01.2014 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/decreto/1970-1979/D84067.htm
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 Na análise do decreto, em primeiro lugar nota-se que a SEI era composta por uma 

Comissão de Informática (CI), que contava com a representação de seis ministérios: 

Ministério da Educação e Cultura, Ministério da Fazenda, Ministério das Relações Exteriores, 

Ministério da Indústria e do Comércio, Ministério das Comunicações e Ministério do Interior. 

Além dessa participação interministerial, havia um membro do Conselho de Segurança 

Nacional, do Serviço Nacional de informações, o representante do Estado-Maior das Forças 

Armadas e um representante da Secretaria de Planejamento da Presidência da República. 

Identificamos a força do modelo desenvolvimentista aplicada durante o regime militar através 

da atuação majoritariamente de ministérios ligados essencialmente aos setores econômicos. 

 O decreto determina trinta e três (33) competências para a SEI. Entre elas destacam-se: 

o atendimento das necessidades específicas das Forças Armadas, áreas estratégicas e de 

Segurança Nacional, no setor de informática; a promoção e incentivo das atividades 

produtivas, de serviços e comerciais na área de informática, como também a utilização da 

informática como meio de agilização do processo decisório e do desenvolvimento nacional.  

 As competências indicam que a informática constituía assunto principal para o 

desenvolvimento nacional, não existindo qualquer ênfase em sua dimensão educativa. Apenas 

uma competência aponta para o interesse nos estudos da aplicação da informática para a 

pesquisa científica e tecnológica.  

 Segundo Almeida (2012, p. 35), a primeira discussão entre governo e academia sobre 

a aplicação da informática na educação brasileira ocorreu em agosto de 1981, com o I 

Seminário Nacional de Informática na Educação, organizado pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC), a Secretaria Especial de Informática (SEI) e o Conselho Nacional de Pesquisa 

(CNPq). Nascimento (2007) faz uma interessante análise sobre o processo de implantação da 

informática na educação e pesquisa (2007, p.14): 

A busca de alternativas capazes de viabilizar uma proposta nacional 

de uso dos computadores na educação que tivesse como princípio 

fundamental o respeito à cultura, aos valores e aos interesses da 

comunidade brasileira, motivou a constituição de uma equipe 

intersetorial, que contou com a participação de representantes da 

Secretaria Especial de Informática (SEI), do Ministério da Educação e 

Cultura (MEC), do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPQ) e da 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), como responsáveis pelo 

planejamento das primeiras ações na área. 
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 O objetivo desse primeiro seminário foi debater as possibilidades de aplicação do 

computador no processo educacional, dando ênfase à construção de um arcabouço teórico e 

ao uso desse meio em todos os níveis do sistema de ensino brasileiro. Ainda segundo 

Nascimento (2007) e Almeida (2012), a partir das discussões fomentadas no I Seminário 

Nacional de Informática na Educação foram geradas algumas recomendações norteadoras das 

atividades da área.  

 Entre elas, destacam-se que a informática seja norteada pelos valores culturais, sócio-

políticos e pedagógicos da realidade brasileira, sendo os benefícios sócio educacionais da 

informática prevalecentes sobre os aspectos técnico-econômicos; que ocorra a preservação 

das funções do professor; que o fortalecimento da política educacional seja em apoio à 

indústria nacional de informática e por último, que se criem projetos-piloto. 

 O II Seminário Nacional de Informática na Educação aconteceu no ano seguinte, na 

Universidade Federal da Bahia como o tema: O impacto do computador no processo 

educacional brasileiro a nível de 2º grau. O aspecto mais relevante das discussões desse 

seminário foi a compreensão de que os computadores não podem ser o fim do processo 

educativo; eles devem ser incorporados como meios auxiliares, sem determinar os fins da 

educação. 

 Diante dessa experiência pode-se afirmar que desde o início da década de 1980 já se 

procurava introduzir a nova tecnologia da informática no cenário educacional. Entretanto, a 

pedra angular desse processo foi o Projeto Educom, considerado ponto de partida para o início 

do diálogo entre a escola e a informática. Assim, em março de 1983 foi apresentado o projeto 

com o objetivo de inserir o uso da informática como auxiliar do processo ensino-

aprendizagem. 

 Esse programa consistia na criação de centros de pesquisa sobre informática na 

educação com o objetivo de capacitar os professores para utilizarem o software LOGO em 

sala de aula. A partir do projeto Educom, o governo promoveu o curso de especialização em 

informática da educação, FORMAR, em parceria com a Unicamp. Também foi desenvolvido 

o Projeto CEDE, com a implantação de centros de informática na educação. Esses centros 

eram direcionados por modalidades de ensino, sendo denominados da seguinte forma: CIES, 

Centro de Informática na Educação Superior, CEDE, Centro de Informática na Educação de 

1º e 2º graus e CIET, Centro de Informática na Educação Técnica. A educação brasileira 

ainda vivia impregnada pelos conceitos tecnicistas e não demorou muito para os projetos de 

informática se direcionarem para o nível do segundo grau e o nível técnico. 
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 Interessante também notar a posição de Castro sobre o Projeto Educom. Segundo a 

pesquisadora (2011, p.80-81): 

  

Os centros-piloto do Projeto Educom capacitaram profissionais dos 

estados, no fim da década de oitenta, para a criação dos Centros de 

Informática Educativa (Cieds). Esses centros foram disseminados no 

âmbito do Proninfe e se repetem na proposta dos Núcleos de 

Tecnologia Educacional (NTEs) do Proinfo (mantidos no Proinfo 

Integrado). A proposta do uso pedagógico da tecnologia também está 

presente em todas as políticas, bem como as ações de formação de 

professores. 

 

 A experiência de utilização do programa LOGO foi analisada por Almeida (2012) a 

partir de sua pesquisa de doutorado intitulada ‘Para uma pedagogia política do uso da 

informática na educação brasileira’
5
. Em seu livro ele discute a relação atual entre educação e 

informática e os equívocos provocados pela ausência de uma análise crítica sobre o uso dos 

computadores em sala de aula. Desde sua pesquisa de doutoramento até a publicação do seu 

livro foram mais de vinte anos e um dos pontos que ele ressalta é o fato de as universidades 

não terem incorporado na formação dos futuros professores disciplinas para lhes dar suporte 

no uso das novas tecnologias. Em suas palavras (2012, p.19-20): 

As licenciaturas, no entanto, ainda não contam com material e 

currículo que contemplem a discussão e preparação para a educação 

continuada utilizando-se as TICs e muito menos a preparação destes 

novos professores e educadores para o domínio das questões de 

Educação a Distância. 

  

 Dando continuidade às políticas de informática na educação, o governo federal criou o 

Programa Nacional de Informática Educativa, PRONINFE, através da portaria nº 549/89 

(MOLIN, 2010, p.48). Na análise de Moraes: 

O PRONINFE representou um avanço considerável no sentido de 

democratizar as decisões acerca dessa política, pois contou com a 

colaboração de docentes-pesquisadores das universidades envolvidas 

no projeto EDUCOM. Era a comunidade científica conquistando mais 

espaço e voz na burocracia estatal (2002, p.110). 

 

                                                           
5
  Defendida na PUC-SP, dezembro de 1984. 
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Figura 1. Capa das diretrizes do PRONINFE  

 © 2011 Pedro Andrade 

 

 O PRONINFE foi integrado ao Plano Nacional de Informática e Automação do 

Ministério da Ciência e Tecnologia através do decreto nº 99.180 de 15 de março de 1990. 

Cabia à Secretaria de Ciência e Tecnologia, o planejamento, supervisão, coordenação e 

controle das políticas de informática, como também a atualização e desenvolvimento 

tecnológico do país. 

  No ano seguinte, foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) de 04 de Março 

de 1991, as competências da coordenação geral, secretaria executiva e gerências de 

subprogramas do PRONINFE, definindo ainda os órgãos responsáveis pelo desenvolvimento 

do programa e as atribuições dos responsáveis. Através da portaria nº 9.335 de 27 de fevereiro 

de 1991 ocorreu um novo desenho da política, que passou a privilegiar os contextos 

educacionais para aplicação das tecnologias da informática: 

- uso da informática aplicada à educação em todos os níveis e modalidades; 

- a necessidade crescente do uso da tecnologia da informática no processo de renovação 

educacional e desenvolvimento intelectual do educando; 



37 
 

- a necessidade de incentivar a formação de recursos humanos específicos para a área de 

informática e educação, na medida em que as atividades de informática tornavam compatíveis 

com o crescimento tecnológico do país; 

- a importância do crescimento da indústria brasileira na área da informática para o 

desenvolvimento tecnológico compatibilizado com as finalidades educacionais; 

- a necessidade de assessoramento técnico no uso da informática como instrumento auxiliar 

no ensino de primeiro, segundo e terceiro grau, na educação especial, ensino técnico e 

tecnológico. 

 A partir de então, a informática foi incorporada ao processo educativo como uma 

ferramenta necessária para o melhoramento dos processos de ensino-aprendizagem. Podemos 

afirmar que o PRONINFE assentou as bases para o desenvolvimento do programa de 

informática educativa e de sua política pública, o PROINFO. 

 Observamos ao longo de nossa pesquisa que a informática na educação é um campo de 

disputas bem acirradas. De um lado, temos a classe de professores que não foram formados 

em seus cursos de graduação para inserção do computador em sua prática pedagógica e do 

outro, temos empresas e indústrias que insistem na promoção da informática na escola como 

meio de garantir seus lucros.  

 Almeida (idem, p.31) discute essa questão reforçando que: “não compete à indústria 

nem ao comércio de informática o traçado das direções pedagógicas nem do rumo político do 

uso do computador como instrumento auxiliar no processo ensino-aprendizagem”. Para o 

autor, nossa política de informatização das escolas ocorreu dentro de um quadro de 

interferências políticas em todos os níveis de influência. Desde o primeiro programa, ainda no 

regime militar, até nossa atual política de informática nas escolas, o Proinfo, da qual tratarei 

ao longo do capítulo.   

1.2 A inclusão em tempos de globalização 

 O processo de globalização e as práticas neoliberais na política econômica 

caracterizam o atual cenário que envolve a sociedade da informação. Compreender esses 

elementos é essencial para o entendimento das implicações políticas e econômicas que 

levaram a adoção de um programa de inserção das novas tecnologias da informação na rede 
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pública de ensino subsidiado pelo Governo Federal em parceria com estados, Distrito Federal 

e municípios: o Proinfo. 

 Antes, entretanto, precisamos refletir sobre os contextos educacionais a partir da visão 

neoliberal. Desde os anos setenta que a sociedade ocidental vem passando por vários 

processos de reestruturação tanto nas nações ricas quanto nos países em desenvolvimento, 

como é o caso do Brasil. Esse processo foi impulsionado pelos imperativos das mudanças 

políticas e sociais que acompanharam o fim da bipolarização do mundo com a extinção da 

Guerra Fria, o desmantelamento do mundo socialista e o fortalecimento de um modelo 

econômico global marcado pelas práticas políticas neoliberais. Segundo a análise de 

Hobsbawm (2010, p.537): 

 O Breve Século XX acabou com problemas para os quais ninguém 

tinha, nem dizia ter, soluções. Enquanto tateavam o caminho para o 

terceiro milênio em meio ao nevoeiro global que os cercava, os 

cidadãos do fin-de-siècle só sabiam ao certo que acabara uma era da 

história. E muito pouco mais.  

 

 Os destinos da educação mundial também estão marcados pela incerteza. Na década de 

1970, não demorou muito para que muitos países apostassem na via da educação profissional 

como forma de responder às demandas provocadas pelo novo arranjo da economia, investindo 

na inserção de uma matriz pedagógica tecnológica com o claro objetivo de tornar a escola a 

linha de montagem de uma classe de cidadãos-trabalhadores. A Europa encabeçou as 

propostas reformistas anunciando através de diferentes encontros e congressos a urgência da 

mudança no modelo de educação ministrada em suas escolas públicas, com atenção especial 

para a escola de ensino médio (MANACORDA, 2010, p. 419-422). 

Como instância mediadora entre a sociedade e o indivíduo, a prática educativa não 

pode ser dissociada do contexto histórico e real concreto da sua produção. Nas últimas quatro 

décadas, uma nova ordem social e político-econômica foi gestada a partir dos avanços do 

capitalismo industrial e da política neoliberal, provocando uma revolução tecnológica, que por 

sua vez, surgiu do desenvolvimento da informática, da genética e dos meios de comunicação 

de massa. 

 A escola não poderia atravessar incólume essa maré de mudanças estruturais, sendo 

envolta por diferentes discursos e novas apropriações na tentativa de responder a esse novo 

tempo com a construção de um “novo humano”. Segundo análise de Santomé (2003, p.11): 
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Sob a aparência de medidas meramente técnicas, soluções 

privatizantes e falsamente autônomas são apoiadas e legisladas 

produzindo efeitos perversos nas condições de vida dos grupos sociais 

mais populares; por outro lado, em diversas ocasiões, são 

descarregadas responsabilidades excessivas nas costas de professores 

e professoras.  

 

Para exemplificar o direcionamento dado pelo governo federal na década de 90 através 

do MEC para a introdução da informática na educação foi feita a análise da ‘Coleção 

Informática para mudança na educação’ (1999). Foram identificados sete volumes com os 

seguintes títulos: Aprender construindo: a informática se transformando com os professores; 

Aprendendo com projetos; Educação e informática: criando ambientes inovadores; 

Aplicativos e Utilitários no contexto educacional 1; Aplicativos e Utilitários no contexto 

educacional 2; Aplicativos e Utilitários no contexto educacional 3; Aplicativos e Utilitários no 

contexto educacional 4. Também foi lançado livro ‘Proinfo: projetos e ambientes inovadores 

(2000)’, reunindo os textos publicados nas obras ‘Aprendendo com projetos’ e ‘Educação e 

informática: criando ambientes inovadores’. 

Na apresentação da Coleção, a Secretaria de Educação a Distância, vinculada ao MEC, 

afirmou que o objetivo das políticas de educação é o incremento na qualidade de formação 

dos alunos. Para que isso seja alcançado, o governo federal elaborou o Proinfo em 1997 com a 

tarefa de introduzir as tecnologias da informática e telecomunicações nas escolas públicas. Na 

percepção do então secretário, o programa significava na época um marco do acesso às 

modernas tecnologias, pois além de distribuir só na sua primeira fase mais de 105 mil 

computadores para escolas públicas, o programa também criou os Núcleos de Tecnologia 

Educação, NTE, com a meta de capacitar professores e técnicos e fornecer suporte técnico e 

pedagógico para as escolas. 

Segundo a Secretaria, a Coleção serviria então para os professores, se prepararem para 

ajudar aos estudantes a participar de transformações sociais que levem os seres humanos a 

uma vida de desenvolvimento autossustentável, fundada no uso ético dos avanços 

tecnológicos da humanidade”.  

O primeiro volume da Coleção trata dos componentes do computador, o sistema 

operacional da Microsoft, Windows e apresenta o passo a passo de alguns recursos e 

programas (softwares básicos), que podem ser utilizados pelo professor nas suas aulas como o 
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recurso para arte, Paint, o processador de texto Word, o programa de tabelas e gráficos Excel, 

o programa para apresentações PowerPoint, o Jornal da escola. 

O livro conta também com breves artigos elaborados por doutorandas da PUC-SP, 

discutindo sobre a mudança educacional e o desafio da tecnologia na Educação, a 

transformação e a formação do professor desencadeada pela apropriação da nova tecnologia, a 

transformação da escola a partir das mudanças nas relações dos professores e da adoção de 

projetos significativos e contextualizados. O livro também traz discussões sobre a 

possibilidade de uma aprendizagem construcionista, contextualizada e significativa e da 

condição do professor enquanto “aprendiz do futuro”. Na conclusão do livro, os autores 

trazem uma reflexão sobre as novas tecnologias na Educação e seu caráter de modismo ou 

transformação dos fundamentos da educação, apontando cinco habilidades básicas para os 

professores lidarem com as tecnologias na escola, que são (1999, p.71): 

• domínio dos conteúdos específicos de nossas áreas do saber; 

 • clareza dos problemas que estamos resolvendo; 

 • sabedoria para trabalhar em grupo;  

• desenvolvimento de uma prática pedagógica reflexiva;  

• trabalho articulado e cooperativo com as diferentes áreas do conhecimento, como as 

Ciências, as Artes, a Filosofia, as Matemáticas, a História... 

Ao final, Almeida & Almeida afirmam que:  

Concebemos a utilização das novas tecnologias em Educação como 

dispositivos que mediam e influenciam nossas representações e não 

somente como instrumentos de transmissão de informações e de 

resposta aos nossos objetivos. Mas não recusamos a racionalidade 

técnico-operatória nem as ciências exatas – ao contrário, o 

conhecimento sobre as potencialidades e limitações do uso das novas 

tecnologias em Educação nos permite utilizá-las não para nos 

anestesiar navegando em um universo de informações (nem para 

dissimular o real, a fim de aproximá-lo do ideal), mas para melhor 

aprender, pensar com, pensar sobre si mesmo, pensar com o outro, 

pensar sobre o ensinar e o aprender (1999, p.73). 

 Os artigos enfatizam termos como inventividade, tecnologia, novo mundo, sociedade 

do conhecimento, autonomia, criatividade, autoestima, capacidade crítica e destacam a 

importância da preparação dos professores além de apresentar o investimento que é feito por 

parte do governo federal na preparação deles para assumirem o papel de multiplicadores na 
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formação dos demais professores, e atuarem no desenvolvimento de projetos elaborados 

dentro das diretrizes político-pedagógicas das escolas nas quais trabalham. O computador é 

compreendido como uma ferramenta capaz de transformar aulas tradicionais em atividades 

colaborativas. Através da introdução da máquina, professores e alunos se encontram enquanto 

sujeitos de aprendizagem 

Almeida e Almeida buscam lançar uma justificativa para uso do programa Windows, 

da Microsoft (MS-Windows) pelo fato dele ser um dos sistemas operacionais mais utilizados 

no mundo. É apontada a facilidade de trabalho com a interface, o que favorece o manuseio 

por qualquer pessoa, inclusive por alguém que não tenha experiência. Assim, a grande 

contribuição é levar o sujeito a “aprender a aprender” utilizando os recursos disponíveis no 

computador. 

No segundo livro da Coleção ‘Criando ambientes inovadores: educação e 

Informática’. Os autores afirmam que na educação, um ambiente inovador se constitui 

enquanto espaço privilegiado de aprendizagem. Eles afirmam ainda que: “a proposta do livro 

é retomar o sentido preciso e renovado de ambiente educacional que uma escola pode viver 

quando balançada pelos ventos das novas tecnologias”. (ALMEIDA, FONSECA JR, 1999, 

p.10). 

Almeida e Fonseca Júnior argumentam que as novas tecnologias da informação e 

comunicação podem contribuir decisivamente para que os educadores possam construir um 

futuro de acordo com a função social da educação numa nova sociedade do conhecimento 

(Idem, p.11). Como justificativa para o uso dos computadores, os autores indicam que a 

Informática trará novas possibilidades, “resultando em uma aprendizagem mais eficiente, 

mais profunda, mais abrangente, mais confortável, mais motivada, mais feliz. Essa 

aprendizagem é o caminho da construção de uma sociedade mais humana e digna”. (Ibidem, 

p. 13). Segundo os autores: 

Em si, a Informática é o mais poderoso instrumento da inventividade 

humana, pois é ferramenta para a manipulação do simbólico, do 

virtual. E o simbólico é o refinamento mais sofisticado da expressão 

humana. O simbólico é o que permite a extrapolação, é a centelha que 

põe fogo na criação. Por essas razões, é preciso dizer, ainda que um 

tanto conceitualmente, que temos convicção de que os nossos esforços 

em recursos e energia humana para implementar a Informática nas 

escolas são, a priori, plenamente justificáveis (Op. Cit).  
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São apresentados dois softwares que podem ser aplicados pelo professor com uma 

turma inteira, dispensando o uso do laboratório de informática: o software ‘Dividir para 

conquistar’, jogo educativo no qual o grupo precisa decifrar um código, tomando decisões em 

conjunto. O outro software é chamado de ‘Investigações em ótica geométrica’, que se aplica 

ao estudo das ciências, principalmente da física. Ambos os softwares foram desenvolvidos 

para funcionarem no Windows 95. Na conclusão da obra, os autores afirmam que: 

Nesse sentido, o professor é mais importante que nunca no processo 

de aprendizagem. Imaginar que o computador é algo que dispensará o 

professor pela quantidade e qualidade dos softwares que virão a existir 

é uma idéia (sic) superada, que veio à luz num momento da história da 

Educação em que não se conhecia exatamente as possibilidades da 

máquina. Muito menos se sabia qual era a mais nobre função do 

professor educador: um criador de ambientes de aprendizagem e de 

valorização do educando. (Idem. Ibidem, p.41). 

 

A terceira obra analisada da coleção ‘Aprendendo com projetos’, exemplifica as bases 

de um projeto na escola e discute a relação entre o currículo escolar e as qualidades da 

criatividade e inovação para sua construção. Ao longo do livro é apresentado o que é um 

projeto, o seu caráter de interdisciplinaridade, a definição dos parceiros, a criação de um 

produto, o registro do trabalho realizado, o método de acompanhamento e avaliação e a 

publicação e divulgação dos resultados obtidos. Segundo os autores Almeida e Fonseca Jr: 

Os projetos permitem articular as disciplinas, buscam analisar os 

problemas sociais e existenciais e contribuir para a sua solução por 

meio da prática concreta dos alunos e da comunidade escolar. Quando 

nos referirmos a projetos, daqui para diante, não estaremos falando do 

Projeto Pedagógico escolar (às vezes também chamado Plano 

Pedagógico Escolar), mas de uma metodologia que tem características 

muito especiais e que estão descritas neste livro. (1999, p.09) 

Como modelo de projeto de trabalho, eles indicam o uso do software Civilization. A 

turma é motivada a criar uma civilização, decidir sobre sua sobrevivência e expansão e 

administrar os recursos. A aprendizagem seria conduzida de forma exclusivamente lúdica. 

Como justificativa para sua aplicação, os autores enfatizem que: 

Civilization permite implementar essa Educação baseada em projetos. 

Que civilização queremos? Como construir um projeto viável para 

nosso modelo? Que forças enfrentaremos? Será melhor investir no 

desenvolvimento da justiça ou do comércio? Será melhor construir 

grandes estruturas agrícolas ou militares? O que aconteceria se uma 

civilização se recusasse a entrar em guerra? Sobreviveria. (Idem, 

p.24). 
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Os autores apontam ainda outros softwares que podem ser utilizados para escrever um 

projeto como Creative Writer, PowerPoint e um processador de textos como o Word. 

Defendem que os projetos quando bem orientados motivam tanto os alunos quanto os 

professores auxiliando todos a superarem seus conhecimentos, desta forma rompendo com os 

modelos do ensino tradicional.  

Os demais volumes investigados da Coleção tratam dos seguintes aspectos: 

Aplicativos e utilitários no contexto educacional I:  

 Introdução ao uso do computador. 

 Editor de desenhos- paintbrush. 

 Editor de textos. 

 Gerenciador de arquivos- Windows Explores. 

 Redes de computador e internet. 

 Netscape navigator. 

 Correio eletrônico- Outlook. 

 Editor de publicações. 

 Windows 95. 

Aplicativos e utilitários no contexto educacional II: 

 Operações de backup. 

 Usando o correio eletrônico. 

 Informações via World Wide Web. 

 Preparando publicações simples- Publisher. 

 Instalação e configuração de computadores. 

 Excel 1. 

 Excel 2. 

 Excel 3. 

Aplicativos e utilitários no contexto educacional III:  

 Gerenciador de informações. 

 Gerenciador de banco de dados. 
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 Programas utilitários do Windows. 

 Microsoft fax. 

 Editor de textos. 

 Editor de publicações. 

Aplicativos e utilitários no contexto educacional IV: 

 Arquitetura de computadores. 

 Manutenção de computadores. 

 Utilitários externos. 

 Home page. 

 Linguagem de programação LOGO 1. 

 Linguagem de programação LOGO 2. 

 Linguagem de programação LOGO 3. 

A última obra estudada é o livro ‘Proinfo: projetos e ambientes inovadores’, que reúne 

os dois volumes já publicados, ‘Aprendendo com projetos’ e ‘Educação e informática: criando 

ambientes inovadores’, excluindo o capítulo “Como não pôr estribos no computador”. 

Da apresentação que foi feita das principais obras analisadas da Coleção Informática 

para mudança na educação percebe-se a preocupação do Governo Federal, do MEC e da Seed 

de promover uma formação completa dos professores no sentido de aprender a necessidade de 

inserção do computador enquanto ferramenta essencial para o ato educativo. A ênfase é 

depositada na ideia de inovação tecnológica como aliada do processo de ensino e 

aprendizagem e os professores são convocados para aceitarem esse novo imperativo e 

alterarem as práticas educativas ditas tradicionais para uma prática calcada na cooperação, 

aprendizagem mútua e parcerias, construindo uma nova “ecologia do saber”, conceito 

desenvolvido por Pierre Lévy. Os livros pretendem ser uma espécie de guia, orientando os 

professores desde o conhecimento sobre os componentes do computador, a função dos 

softwares até as possibilidades de aplicação dos computadores em projetos que utilizem 

apenas uma máquina por turma. 

  A partir do exposto, pode-se afirmar que o discurso governamental da primeira 

versão do Proinfo aponta a necessidade de inserir as novas tecnologias da informação através 

de uma série de ações reforçadas por uma fala que legitima a promoção do computador 

enquanto ferramenta de inovação no processo de ensino e aprendizagem, sendo o professor o 
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agente responsável por esta mudança. No próximo tópico apresentaremos a relação entre 

educação e informática na sociedade atual e discutiremos as orientações de organismos 

multilaterais como a UNESCO para a sua promoção na sociedade da informação. 

1.3 Educação e as tecnologias da informação 

Como foi debatido na década de 1990, o Governo Federal, através do MEC e da Seed, 

implementou um programa de informática nas escolas públicas chamado Proinfo. O objetivo 

do programa foi implantar as novas tecnologias da informação e comunicação no sistema 

escolar. O programa foi criado para responder aos imperativos da sociedade tecnológica, que 

exige novas funções da escola e dos sistemas de ensino que se reorganizam para atender as 

novas demandas. Neste tópico vamos apresentar um debate sobre educação e novas 

tecnologias que teve início na década de 1980 e se prolongou até o começo do século XXI, 

através dos estudos de Rattner (1985), Kawamura (1990), Sancho 1998), Moraes (2002), 

Santomé (2003) e Saviani (2008). 

Segundo Rattner (1985), os impactos sociais e políticos da informatização na 

sociedade já podiam ser sentidos desde o final da década de 1970. O autor aponta para o 

caráter de inovação e de transformação que acompanha a tecnologia microeletrônica, 

debatendo as mudanças na economia mundial, que favoreceram a inovação tecnológica, com 

concentração e centralização do capital, promovendo a formação de oligopólios e a formação 

de organizações econômicas transnacionais. Sobre as funções da nova tecnologia de 

informática, o autor afirma que: 

Em resumo, o advento da informática e de suas múltiplas aplicações, 

deve ser considerado como o produto de um processo histórico, da 

fragmentação do trabalho até sua reconstrução plenamente integrada, 

colocando desafios e interrogações quanto ao futuro da cultura e da 

sociedade (1985, p.164). 

 

 Em relação aos impactos econômicos e sociais, Rattner analisa as previsões de 

aumento do número de desempregados em função do “progresso técnico”, ao mesmo tempo 

que expõe o discurso dos defensores da informática, que levantam expectativas positivas 

sobre as novas possibilidades de qualificação técnica dos trabalhadores. Sobre as implicações 

da tecnologia informática para a educação e as escolas, o autor destaca a influência da 

abordagem da teoria do “capital humano” como resposta às necessidades do sistema 

produtivo. O autor afirma que: “mesmo para aqueles que têm acesso relativamente ao 
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equipamento microeletrônico, seu uso e manipulação não aumentam necessariamente a 

autonomia ou estimulam a criatividade dos estudantes” (Idem, p.169). 

Rattner é um crítico da aplicação dos computadores em sala de aula enquanto uma 

resposta aos imperativos do capitalismo. Ele acredita que a informática sozinha não pode ser 

responsável por uma mudança profunda na sociedade e na educação. Segundo o autor: 

Uma tecnologia simples pode ser inapropriada se levar à estagnação e 

à passividade de seus portadores, e uma tecnologia complexa será 

apropriada ou não, dependendo do processo educacional que a 

acompanha, permitindo uma compreensão real e o domínio completo 

dessa mesma tecnologia (Ibidem, p.172). 

 

Sua crítica principal dirige-se ao fato do sistema de produção e difusão dos 

conhecimentos científico-tecnológicos estarem atrelados ao sistema político. Para ele, os 

principais sujeitos interessados nessa mudança na educação estão afastados do processo. 

Segundo sua percepção: 

Do outro lado, encontram-se os educadores e pesquisadores críticos, 

em posição periférica e numericamente inferior, dependentes não 

somente de recursos controlados pelo establishment, mas também 

cercados e constantemente submetidos à difusão de tecnologias, 

métodos e conteúdos pedagógicos, sancionados pelo estado 

dependente, e as forças econômicas e políticas estabelecidas no centro 

do sistema de poder internacional (Op. Cit. p. 173). 

 

Quanto à Kawamura (1990), ela trata da relação entre as novas tecnologias e a 

educação, afirmando que estas são caracterizadas por conhecimentos científicos avançados 

que são aplicados ao sistema produtivo de acordo com um conjunto de interesses econômicos 

e políticos (1990, p.05). A autora analisa a separação entre saber e fazer, presente tanto na 

educação quanto na tecnologia, destacando que a separação persiste e se aprofunda na divisão 

social do trabalho, distanciando as classes dominantes das classes trabalhadoras no que 

concerne ao domínio sobre os conhecimentos técnicos e especializados.  

Aproximando de nossa discussão, entende-se que até meados da década de 90, não 

havia uma política de informática desenhada para as escolas públicas com o objetivo de 

reduzir o abismo criado pelo avanço do capitalismo na apropriação crítica dos novos artefatos 

culturais da sociedade tecnológica. Segundo a autora: 
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Procurar relacionar a educação com as inovações tecnológicas e o 

processo de trabalho nos remete à necessidade de situá-la no contexto 

amplo das relações sociais. Através da educação, enquanto instância 

ideológica, as classes dominantes criam, organizam e difundem os 

padrões éticos, científicos, artísticos e outros, com vistas à articulação 

cultural favorecendo basicamente seus interesses (1990, p.14). 

 

A autora discute ainda as dimensões desenvolvimentista e economicista atribuídas à 

educação, desde os anos vinte até o período de vigência do regime militar. Ela afirma que a 

partir da implantação da ditadura, o Ministério da Educação firmou acordos com os Estados 

Unidos, através da sua agência USAID (United States Agency for Internacional 

Development), que foram essenciais para as reformas pelas quais passou o sistema de ensino 

brasileiro na década de 1970. Neste tocante, é importante perceber que: 

Em consonância com a expansão da indústria cultural no país, e 

procurando aproveitar esse potencial, as reformas de ensino destacam 

para isso a necessidade do uso das novas tecnologias educativas, como 

o rádio, televisão, cinema, editoração e correspondência. Desse modo, 

estão dadas as condições institucionais para a recomposição do 

processo de desnacionalização cultural e dependência tecnológica 

(Idem, p.29). 

 

Desta forma pode-se afirmar que a introdução do uso das novas tecnologias no 

processo educacional foi acompanhada por uma visão tecnicista da educação, que segundo a 

autora: “[..] caracteriza-se pela ênfase nos meios educacionais em função dos fins pragmáticos 

(econômicos)” (Ibidem, p.35). Para Kawamura: 

O conteúdo pragmático levou à preocupação com os métodos e as 

técnicas de ensino: herança da Escola Nova. A expansão da indústria 

cultural, a presença de novas tecnologias e a importação de modelos 

pedagógicos colocaram significativamente as tecnologias educacionais 

nos debates e propostas da educação (Op. Cit. p. 41). 

 

 

Kawamura indica que é preciso pensar além do impacto da educação nas novas 

tecnologias e vice e versa, compreendendo que ambas constituem processos culturais 

conectados aos interesses políticos e econômicos.  

Esta necessidade de compreender as diferentes relações entre educação e novas 

tecnologias conduz Sancho (1998) para seguinte afirmação: “a falta de conhecimento sobre os 

aspectos sociais, políticos e econômicos da tecnologia e o fato de vivermos em sociedades 
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cada vez mais dominadas pelo “artificial” confronta-nos dia-a-dia com inúmeros paradoxos” 

(1998, p.23). Os paradoxos que fazem parte desta nova sociedade podem ser compreendidos a 

partir da mudança que: 

[...] caracteriza-se pela realização de uma produção em grande escala: 

orienta-se para o consumo de massa e para a utilização de meios de 

comunicação de massa. Esta sociedade desenvolve-se às custas do 

meio natural e configura as estruturas sociais e os modelos de 

comportamento de forma a que se adaptem às exigências funcionais e 

pragmáticas da tecnologia (1998, p. 36). 

 

Sancho (1998) identifica três paradoxos presentes na relação dos indivíduos com as 

tecnologias da informação e da comunicação: 1- a incapacidade de fazer uma crítica sobre as 

informações recebidas; 2- o acesso à informação não acarreta, necessariamente, o aumento de 

nossa capacidade crítica de apreendermos os elementos desta sociedade tecnológica; 3- a 

quem pertence o poder de decisão e julgamento crítico sobre a informação. Dos três 

paradoxos, nos interessa refletir sobre o segundo, que é caracterizado da seguinte maneira 

pela autora:  

[...] concretiza-se no fato de que o acesso a informação não acarreta, 

necessariamente, o aumento de nossa capacidade para nos 

pronunciarmos sobre o valor e o sentido, não só das descobertas e do 

conhecimento elaborado do ponto de vista do conhecimento pelo 

conhecimento, mas sobre a sua relevância e consequências para 

explorar, resolver ou agravar os problemas sociais (1998, p.35). 

 

E qual a importância dessa incapacidade? Segundo a autora (Idem, p.39), “o nosso 

processo de compreensão e ação no mundo tem estado marcado, entre outros fatores, pela 

nossa experiência escolar”. Logo, as “tecnologias usadas no ensino escolar (instrumentais, 

simbólicas e organizadoras) modelam o desenvolvimento dos indivíduos e as suas formas de 

apreensão do mundo”. 

Este aspecto é relevante quando compreendemos que a educação tem funções básicas 

que servem tanto para transmitir um conjunto de saberes, “conhecimentos, habilidades e 

técnicas desenvolvidas durante anos”, quanto, “para garantir uma certa continuidade e 

controle social mediante a transmissão e promoção de uma série de valores e atitudes 

considerados socialmente convenientes, respeitáveis e valiosos” (Ibidem, p.39). Para a autora, 

a própria escola é uma tecnologia, sendo necessário refletir que, “a tecnologia foi utilizada em 
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todos os sistemas educacionais e não se pode confundir com os aparelhos, as máquinas ou as 

ferramentas” (Op. Cit. p. 41). 

Dentro desta mesma preocupação, Moraes (2002) afirma que “a proposta de criação de 

uma política que leva à escola uma nova tecnologia, como é o microcomputador, deve ser 

analisada de forma bastante crítica” (2002, p.10). Na sua compreensão: 

As novas tecnologias foram elevadas à dignidade de um conceito, 

tornando-se emblema salvador da modernidade em crise, seu sinal de 

unificação. E, entre elas, a Informática aparece como uma tecnologia 

que está mudando nosso modo de viver, pensar e trabalhar, gerando, 

com a automação da memória e a programação, quiçá uma “revolução 

Informática”, com implicações tanto técnicas quanto ideológicas 

(2002, p.14). 

 

Seguindo a mesma linha de raciocínio dos demais autores, Moraes (2002) enfatiza que 

as novas tecnologias estão estreitamente associadas com o poder político e o lucro capitalista. 

Esta relação é possível pela “intervenção do capital e gerenciamento da vida política e 

cultural”, determinando “a trajetória histórica da Informática em suas articulações com 

ciência, tecnologia e educação no contexto mundial, ‘pano de fundo’ necessário à 

compreensão da Informática na Educação brasileira” (Idem). 

Estabelecendo um paralelo com Kawamura (1990), Moraes afirma que as políticas 

sociais brasileiras “passam a se subordinar aos parâmetros técnicos em uma estrutura político-

administrativa organizada de forma a privilegiar a instância técnica e conferir poder aos 

técnicos da educação” (Ibidem, p. 82). Em suas palavras: 

A preocupação do Estado brasileiro com a educação centrou-se 

basicamente na adequação dos recursos educacionais às propostas 

desenvolvimentistas, no sentido de integrar o capitalismo monopolista 

através da internacionalização do Estado brasileiro. Essa inserção era 

entendida como um acompanhamento dos avanços científico-

tecnológicos e o desenvolvimento de sua introdução no processo 

produtivo, além de poder suprir as atividades em expansão no País 

com recursos humanos competentes. Para isso, tornou-se prioridade 

redirecionar o aparato escolar existente, excluindo áreas, métodos e 

processos que criassem obstáculos a essas propostas, bem como 

inserir e reforçar os elementos que as favorecessem (Op. Cit. p. 81-

82). 

 

O tecnicismo e o escolanovismo começam a rondar a nova política de informática na 

educação a partir da década de 80 e terão uma grande influência sobre a política de 
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informática na década seguinte, através do neotecnicismo e neoescolanovismo. Para Moraes, 

é importante entender que:  

Não basta ter apenas um ensino informático e mesmo a Informática 

como ferramenta de ensino. A nosso ver, para se ter um ensino 

democrático, é preciso fazer com que a educação incorpore 

criticamente a nova tecnologia, usando-se e não sendo usada por ela, 

apropriando os ‘conteúdos’ de forma crítica e criativa. (Idem, p. 116). 

 

Saviani compreende que as políticas de educação da última década são marcadas pela 

influência do neoescolanovismo e do neotecnicismo
6
 (2008, p. 429-431). Essas duas vertentes 

juntas se limitam a ajustar o perfil dos indivíduos como trabalhadores-cidadãos de uma 

sociedade marcada por um novo arranjo produtivo. Assim, a função da educação passa ser a 

formação dos trabalhadores qualificados que dessa forma podem contribuir com o processo 

econômico-produtivo, marca distintiva da teoria do capital humano
7
. Assim, enquanto ocorre 

o crescimento excludente da economia, a escola reproduz a sociedade através de uma 

pedagogia excludente. 

Como apreendemos até agora, a economia e a política são as forças determinantes para 

a inserção das tecnologias da informação na educação com a justificativa de que o mercado de 

trabalho exige uma mão de obra especializada nesses novos saberes técnicos, sendo papel da 

escola possibilitar esse tipo de formação. Na análise de Santomé (2003, p.26): 

Os sistemas educacionais e, portanto, o corpo docente, transformam-

se assim em um dos nós górdios das causas e soluções dos problemas 

das economias nacionais e internacionais. Os bombardeios discursivos 

lançados a partir das esferas próximas ao poder estabelecido insistem 

diversas vezes em estabelecer as ligações diretas entre sistemas 

educacionais e produtividade dos mercados. 

  

 O debate apresentado acima demonstra que há uma estreita relação entre as novas 

tecnologias na educação e as exigências do mercado. É importante enfatizar as dificuldades de 

modificação das práticas educativas a partir somente da aplicação das tecnologias da 

                                                           
6
 Neoescolanovismo é um termo utilizado por Saviani para explicar o retorno de uma perspectiva educativa 

centrada no âmbito do psicológico, no lugar da lógica. O termo é utilizado dentro da vertente que defende o 

princípio do “aprender a aprender”, valorizando o esforço individual no lugar das práticas coletivas. 

Neotecnicismo é uma nova vertente da aplicação do pragmatismo na educação, desta vez, centrado no uso das 

novas tecnologias na educação. 
7
 Teoria do capital humano é um conceito criado pelo economista Theodoro Schultz (1962), no Centro de 

Estudos Avançados das Ciências do Comportamento. Representa o investimento individual que cada um faz em 

si mesmo, e que tem influência sobre o crescimento econômico do país. 
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informação no contexto escolar. O maior desafio para os professores é tornar significativa a 

integração das tecnologias da informação nas suas aulas, de forma que em termos 

educacionais, elas sejam incorporadas como complementares, não como substitutas do saber e 

da figura do professor. 

 No geral, percebemos a integração da tecnologia da informação nos vários níveis dos 

processos educacionais e o crescimento de sua importância diante das salas de aula virtuais e 

da educação à distância, como a realizada pela Open University e a Universidade Aberta do 

Brasil. Uma das preocupações é com o aumento da exclusão social pela falta de acesso às 

novas mídias, o que promoveria a “pobreza informacional”, aprofundando ainda mais as 

desigualdades na sociedade pós industrial (GIDDENS, 2005). 

 Uma das consequências desse processo é a complementação da educação formal com 

uma noção de aprendizagem por toda a vida, o “aprender a aprender” mediado pelas 

tecnologias. A educação não pode ser compreendida mais fora do contexto da sociedade 

tecnológica, pois a prática social deve ser o ponto de partida e de chegada da prática 

pedagógica (ARANHA, 1993). 

 É preciso ainda acentuar que a educação foi diretamente afetada pelo estabelecimento 

do imperativo tecnológico na sociedade, sendo tomada por novas noções sobre o fazer 

pedagógico mediado pelas tecnologias da informação. Neste caso, o desenvolvimento da 

tecnologia torna a função do educador cada vez mais complexa, pois ele precisa adaptar-se 

aos novos artefatos tecnológicos que são inseridos no cotidiano escolar (ARANHA, 1993), 

ora elaborando uma visão crítica da aplicação dessas ferramentas, ora reproduzindo o discurso 

oficial e dos organismos multilaterais, afirmando que é necessário inovar na prática educativa 

a partir da aplicação das tecnologias da informação em todos os níveis de ensino. 

 Um exemplo claro deste posicionamento das agências internacionais pode ser 

observado no Relatório ‘Educação: um tesouro a descobrir’, encomendado pela UNESCO e 

elaborado pela equipe do economista e político francês Jacques Delors. Na sessão dedicada 

aos princípios da educação, ele sugere quatro pilares como vias do saber: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser. Dentro do princípio do Aprender a 

conhecer, é sugerido que a escola forneça o domínio dos instrumentos do conhecimento, 

como meio e finalidade da vida, valorizando os saberes utilitários e estimulando a curiosidade 

intelectual do estudante. 
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 No princípio Aprender a fazer, o documento retrata a relação estabelecida entre escola 

e o mundo do trabalho, apontando a necessidade de formação profissional e dessa forma, 

associando os conceitos da indústria e do processo técnico ao contexto educacional.  

O relatório ‘Educação: um tesouro a descobrir’ aponta ainda que a informação e a 

comunicação são primordiais no mundo de hoje, o que reforça mais ainda o viés técnico dessa 

orientação e seu alinhamento com as demandas da economia global. A superação dos 

antagonismos entre educação e meios de comunicação é ressaltada como uma necessidade 

básica para que tanto o sistema escolar quanto o sistema universitário possam aproveitar-se 

dos meios de comunicação e informação para seus próprios objetivos. Segundo Delors (1996, 

p.116): 

[...] os meios de comunicação constituem um vetor eficaz de educação 

não formal e de educação de adultos. Por exemplo, as experiências de 

universidade aberta e de educação à distância, demonstram o interesse 

que há em definir uma estratégia educativa para o futuro, que integre 

as tecnologias da informação e comunicação. 

 

Num outro trecho, percebe-se a tentativa de construção de uma justificativa para a 

inserção das novas tecnologias no ambiente escolar: 

[...] é preciso descobrir meios inovadores de utilizar as tecnologias 

informáticas e industriais para fins educativos, mas também e 

principalmente, como garantia de qualidade da formação pedagógica e 

como meio de levar os professores de todo mundo a comunicarem-se 

entre si (1996, p. 138). 

 

As universidades também são foco de interesse do relatório, são chamadas a participar da 

modalidade de ensino à distância, como forma de prolongar a experiência de ensino na vida 

dos adultos e aberta para todos: 

Todas as universidades deviam tornar-se ‘abertas’ e oferecer a 

possibilidade de aprender a distância e em vários momentos da vida. 

A experiência do ensino a distância demonstrou que, no nível do 

ensino superior, uma dose sensata de utilização dos meios de 

comunicação social, de cursos por correspondência, de tecnologias de 

comunicação informatizadas e de contatos pessoais, pode ampliar as 

possibilidades oferecidas, a um custo relativamente baixo. Estas 

possibilidades devem incluir, ao mesmo tempo, a formação 

profissional e os ensinamentos de enriquecimento pessoal. (Ibidem, 

p.144). 
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Uma última orientação do documento pode ser encontrada no capítulo
8
 que indica quais 

devem ser os encaminhamentos dados pelos governos para os docentes incorporarem as novas 

tecnologias em sua prática educativa: 

Desenvolver programas de formação contínua, de modo a que cada 

professor possa recorrer a eles, frequentemente, especialmente através 

de tecnologias de comunicação adequadas. Devem ser desencadeados 

programas que levem os professores a familiarizar-se com os últimos 

progressos da tecnologia da informação e comunicação. (Ibidem, 

p.159).  

 

No Brasil, essas orientações repercutiram diretamente na política educacional do 

governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), que promoveu uma política pública de 

informática na escola em acordo com a noção proposta pelo relatório Delors: “[...] a questão 

da utilização das tecnologias na educação constitui uma opção financeira, social e política e 

deve ser uma das principais preocupações dos governos e das organizações internacionais” 

(Ibidem, p.191). 

O relatório Delors afirma que: “as sociedades atuais são, pois, todas [...], sociedades 

da informação nas quais o desenvolvimento da tecnologia pode criar um ambiente cultural e 

educativo suscetível de diversificar as fontes do conhecimento e do saber” (Ibidem, p.186-

187). 

 Dentro deste último ponto, a visão de que a escola é o agente de transformação e de 

mobilidade social é potencializada, conduzindo para uma estreita relação entre a aplicação das 

novas tecnologias no ambiente escolar e a democratização através da inclusão digital, ou seja, 

a democratização do acesso da população aos frutos da sociedade tecnológica. Aranha (1993) 

afirma ainda que a era pós-industrial propõe um desafio para a educação, que é a formação de 

uma nova humanidade. Como as novas tecnologias, enquanto produtos diretos do 

desenvolvimento científico e técnico podem ser corresponsáveis por esse processo?  

 Como foi discutido acima, a revolução técnico-científica das décadas de 1970 e 1980 

foi fundamental para a promoção de uma mudança significativa nas dinâmicas sociais e 

práticas culturais entre o final do século XX e início do século XXI. A pós-modernidade 

representa um novo estágio de desenvolvimento da cultura e da sociedade a partir do avanço 

                                                           
8
 Ver capítulo sete do relatório, intitulado: Os professores em busca de novas perspectivas. 
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do capitalismo. Ela tem na cibercultura um dos seus aspectos mais singulares, com o 

estreitamento da relação entre as interações humanas e o uso das novas tecnologias. Diante 

disso, podemos afirmar que a escola atual vivencia novos dilemas e desafios, sendo um deles 

instrumentalizar crianças e jovens para usufruírem dos novos recursos tecnológicos de forma 

consciente, crítica e autônoma, produzindo e partilhando de novos saberes e conhecimentos. 

No próximo capítulo apresentaremos o Programa Nacional de Informática na Educação 

(PROINFO) e a sua principal política pública, o Programa Nacional de Formação Continuada 

em Tecnologia Educacional, o Proinfo integrado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 TECNOLOGIA EDUCACIONAL: DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA AO PROINFO 

INTEGRADO.  
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         Este capítulo trata da análise da relação entre EaD, TIC e Proinfo. A análise destes 

elementos foi feita através do estudo de trabalhos publicados por diferentes pesquisadores que 

tiveram como objetivo discutir o impacto desses três elementos na educação. O primeiro 

tópico trata do conceito de Educação a Distância. O tópico seguinte apresenta uma discussão 

sobre as TIC e sua aplicação na educação e finalmente, o terceiro tópico apresenta o Proinfo, 

a partir da análise de diferentes documentos.  

2.1 O paradigma sócio tecnológico: que tipo de sociedade vivemos hoje? 

Analisando as mudanças paradigmáticas inscritas na história podemos refletir sobre 

suas implicações na formação de uma nova sociedade que exige novos posicionamentos, 

direcionamentos e técnicas específicas. O filósofo alemão Walter Benjamin nos adverte que: 

“no interior de grandes períodos históricos, a forma de percepção das coletividades humanas 

se transforma ao mesmo tempo que seu modo de existência” (1996, p.169). 

Desta forma, é possível afirmar que as transformações provocadas pelo avanço da 

tecnologia e da ciência no final do século XX estabeleceram novas bases para a sociedade 

industrial, que transformou-se no século XXI na sociedade da informação e do conhecimento, 

principalmente a partir do advento da rede mundial de computadores no final do século XX. 

 Acompanha-se cada dia não somente o avanço da técnica e das formas de comunicação 

e informação, mas a própria transformação da sociedade ocidental e o surgimento de um novo 

paradigma. O que conduz ao seguinte questionamento: como a escola, os professores e alunos 

reagem diante desse quadro de transformações?  Essa é a primeira indagação que este trabalho 

lança a partir do olhar da pesquisa para os imperativos de educar dentro de um novo 

paradigma sócio tecnológico.  

O segundo questionamento deste trabalho diz respeito à natureza da transformação e 

como ela afeta o sistema escolar, obrigando a uma adaptação da realidade educacional na 

aplicação das novas tecnologias e mídias. Seria uma exigência para um ensino mais global e 

conectado com a cultura da interface ou apenas um imperativo para atender aos interesses do 

mercado internacional? Para procurar responder estas duas questões, no tópico seguinte é 

apresentado um panorama teórico sobre a formação do paradigma sócio tecnológico a partir 

do desenvolvimento da cibercultura.   

O desenvolvimento tecnológico das últimas quatro décadas impulsionado pela 

revolução na informática, robótica e genética provocou profundas transformações na 
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sociedade ocidental, possibilitando a formação de um novo paradigma sócio técnico e 

mudanças tanto na política quanto na economia e principalmente no campo da cultura. Muitos 

pesquisadores como Baudrillard (1991), Johnson (2001), Harvey (1993) debatem o fim da 

modernidade e o início de uma nova fase, chamada por muitos deles de pós-modernidade. É 

dentro deste novo contexto que se desenvolve um novo paradigma societário com profundas 

implicações nas formas de apreensão dos conhecimentos, saberes e informações. 

A pós-modernidade é uma transformação nas formas de pensar, agir e sentir. Segundo 

Harvey (1993, p.25) acompanhamos “uma notável mutação na sensibilidade, nas práticas e 

nas formações discursivas”. Ele apresenta os elementos que apontam para a transição entre a 

modernidade e a pós-modernidade localizando esta fase no final do século XX. O autor 

enfatiza que um aspecto importante desse período seria o seu caráter de mudança, o que 

impele para a sua compreensão dentro de um fluxo mais acelerado tanto no desenvolvimento 

das tecnologias quanto nas formas de apreensão da realidade pela sociedade. 

Algumas questões são colocadas por Harvey ao longo de seu trabalho, entre elas, a 

emergência de uma nova sociedade ainda herdeira, dos valores e representações da 

modernidade. Harvey procura destacar que o novo período não pode ainda ser avaliado, mas 

que a sua característica mais importante é a mudança. Assim, a mudança seria perceptível em 

todos os domínios da vida humana, inclusive na cultura escolar. As formas de ensinar e 

aprender foram envolvidas por novos elementos e estruturas de pensamento, principalmente 

impulsionadas pelas novas tecnologias da informação e comunicação e sua incorporação cada 

vez mais intensa na vida cotidiana. 

A pós-modernidade seria então o terreno no qual se desenvolvem novos tipos de 

sociabilidades e novas formas de lidar com a produção do conhecimento e sua socialização. A 

produção de saberes estaria estreitamente ligada a uma cultura, a cibercultura, que se 

movimenta em um espaço cada vez mais fluido e virtual: o ciberespaço.  

Na transição para o século XXI, surgiu uma sociedade na qual o conhecimento é 

mediatizado pelas novas tecnologias, o que exige novos procedimentos, técnicas e saberes em 

articulação, sendo a educação uma esfera diretamente atingida por estas transformações. Os 

novos procedimentos dizem respeito às mudanças na forma de pensar e agir diante da 

incorporação das novas tecnologias. Diante dessas transformações, é importante pensar quais 

são as novas demandas que surgem para a educação diante de uma nova geração que vive 

dentro da cultura tecnológica. 
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Procurando localizar no tempo e espaço o início deste novo paradigma, Lévy (1999) 

indica que a revolução tecnológica que caracteriza o processo que chamamos de cibercultura 

começou no ano de 1945, quando surgiram os primeiros computadores com fins militares nos 

Estados Unidos e Inglaterra (1999, p. 31-32). A partir de 1960 teria ocorrido a disseminação 

do seu uso pelos centros de pesquisa e universidades e na década seguinte este processo foi 

acelerado com o desenvolvimento do microprocessador e a invenção do computador pessoal 

através de um movimento de contracultura centrado na Califórnia, Estados Unidos. Este 

processo avançaria bastante, revolucionando ainda mais as formas de comunicação entre as 

pessoas com o surgimento das mensagens interativas, desenvolvimento de novos jogos de 

videogames e a criação dos hiperdocumentos (hipertexto e CD-ROM). 

A internet foi criada entre o final da década de 1980 e início da década de 1990, 

possibilitando o aparecimento das tecnologias digitais e criando um novo espaço de 

comunicação, sociabilidade, comércio, e um novo mercado da informação e do conhecimento. 

Todo este desenvolvimento provocaria uma mudança no paradigma anterior, a modernidade, 

provocando o surgimento de uma nova cultura. Sobre os impactos da cibercultura na 

educação, Lévy (1999, p.158) propõe o seguinte: 

Duas grandes reformas são necessárias nos sistemas de educação e 

formação. Em primeiro lugar, a aclimatação dos dispositivos e do 

espírito do EAD (ensino aberto a distância) ao cotidiano e ao dia a dia 

da educação. A EAD explora certas técnicas de ensino a distância, 

incluindo as hipermídias, as redes de comunicação interativas e todas 

as tecnologias intelectuais da cibercultura. Mas o essencial se encontra 

em um novo estilo de pedagogia, que favorece ao mesmo tempo as 

aprendizagens personalizadas e a aprendizagem coletiva em rede.  

 

A preocupação apresentada por Lévy no final do século XX aparece para a sociedade 

atual como uma tarefa urgente e que deve reconfigurar todas as políticas públicas de educação 

e principalmente sugerir novas adaptações dos sistemas de ensino em todo o mundo para a 

realidade proposta pela cibercultura. Nas suas palavras (1999, p.167): 

 

Em resumo, em algumas dezenas de anos, o ciberespaço, suas 

comunidades virtuais, suas reservas de imagens, suas simulações 

interativas, sua irresistível proliferação de textos e de signos, será o 

mediador essencial da inteligência coletiva da humanidade. Com esse 

novo suporte de informação e comunicação emergem gêneros de 

conhecimentos inusitados, critérios de avaliação inéditos para orientar 
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o saber, novos atores na produção e tratamento dos conhecimentos. 

Qualquer política de educação deverá levar isso em conta.  

 

O cenário delineado pelo autor já é o presente, entretanto, ainda não é possível para o 

sistema de educação acompanhar as alterações que vão criar tanto uma formação mais 

adequada para docentes e alunos quanto inserir a escola na sociedade informacional. Um 

esforço conhecido foi realizado por Gomez (2010) na tentativa de elaborar um guia para os 

professores. Em um dos trechos da obra, a autora afirma que (2010, p.16): “a internet como 

um artefato cultural tem gerado a cibercultura, produto de uma relação de trocas entre a 

sociedade, a cultura e as novas tecnologias de base microeletrônicas graças à convergência 

das telecomunicações com a informação”. 

Compreendendo que a cibercultura é um produto das interações entre os homens e as 

novas tecnologias da informação e da comunicação, acredita-se que a dimensão social desse 

processo paradigmático é de grande importância. Neste sentido, Lévy indica mais uma 

orientação sobre a mudança que deve ser aplicada na educação da sociedade informacional 

(1999, p.169): 

Será necessário, portanto, buscar encontrar soluções que utilizem 

técnicas capazes de ampliar o esforço pedagógico dos professores e 

dos formadores. Audiovisual, “multimídia” interativa, ensino assistido 

por computador, televisão educativa, cabo, técnicas clássicas de 

ensino a distância, repousando essencialmente em material escrito, 

tutorial por telefone, fax ou Internet...Todas essas possibilidades 

técnicas mais ou menos pertinentes de acordo com o conteúdo, a 

situação e as necessidades do “ensinado”, podem ser pensadas e já 

foram amplamente testadas e experimentadas.  

 

Segundo Lévy, as palavras-chave para a educação devem ser: levantamento de 

informações e aprendizagem cooperativa. Para ele, é preciso que os especialistas da educação 

compreendam a diferença entre ‘ensino presencial’ e ‘ensino a distância’ e que saibam fazer 

uso adequado das redes de telecomunicações e das ferramentas multimídias, não se 

esquecendo de integrá-las com as formas tradicionais de ensino.  Lévy afirma que (Idem):  

A aprendizagem a distância foi durante muito tempo o ‘estepe’ do 

ensino; em breve, irá tornar-se senão a norma, ao menos a ponta de 

lança. De fato, as características da aprendizagem aberta a distância 

são semelhantes às da sociedade da informação como um todo 

(sociedade de rede, de velocidade, de personalização etc.).  
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Em consonância com o desenvolvimento dos imperativos da sociedade da informação, o 

Ministério da Educação criou inicialmente o Programa Nacional de Informática na Educação 

no ano de 1997, que foi reformulado enquanto política pública em 2007, sendo denominado 

Programa Nacional de Tecnologia Educacional, com o objetivo de inserir o uso das 

tecnologias da informação e comunicação no espaço escolar. O programa foi transformado em 

política pública através do Programa Nacional de Informação Continuada em Tecnologia 

Educacional (ProInfo Integrado), tendo como ações principais a montagem de laboratórios de 

informática, a produção de material e a capacitação dos professores da educação pública em 

consonância com o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). 

Nesse sentido, é relevante destacar que as políticas públicas têm uma importância 

capital no desenvolvimento de uma nova cultura, mas é necessário investigar como os atores 

sociais foram envolvidos no processo e quais tipos de interação e reação pode-se identificar 

dentro do campo escolar.  Lévy indica que: “os professores aprendem ao mesmo tempo que os 

estudantes e atualizam continuamente tanto seus saberes ‘disciplinares’ como suas 

competências pedagógicas” (1999, p.170). 

 Após compreender como o paradigma sócio tecnológico foi estruturado e quais suas 

implicações para a educação, no próximo tópico é feita análise de como a EaD, as tecnologias 

da informação e comunicação são articuladas através do Proinfo a partir dos trabalhos de 

diferentes investigadores.  

2.2 EaD: educação telemática 

 A educação a distância não é uma novidade no cenário educacional, apenas utilizava-

se de outros meios antes do advento do computador e da internet, como material impresso 

postado via correio, programas transmitidos por rádio e programas televisivos. Entretanto, é 

importante apresentar um conceito sobre EaD para introduzir a discussão. Teleducação é 

definida por Restrepo como (1996, p. 9-10): “sistema de insumos e processos que visam levar 

o ensino a uma população geograficamente dispersa, portanto, através de uma relação não-

presente. É bom notar que se utiliza o termo ensino em vez de educação”. 

Como indica Restrepo, a implementação de um programa de ensino a distância teria 

como meta inicial ministrar o ensino através das tecnologias da informática e comunicação 

para as populações ou grupos que se encontrassem distantes dos centros de estudo. Entretanto, 

esse conceito foi ampliado e o ensino a distância faz parte da realidade de universidades, 
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centros de formação e escolas, seja na modalidade totalmente telemática, seja no regime 

chamado de semipresencial.  

A educação a distância surge como uma forma de democratização do acesso aos bens 

culturais para aqueles que por diferentes razões, não tinham possibilidades de frequentar um 

curso regular, entretanto, esse modelo foi alterado ao longo do tempo e a EaD se coloca como 

um novo paradigma educativo. Sobre as metas do programa, Martinez (1985) afirma que: “a 

educação a distância é uma estratégia para operacionalizar os princípios e fins da educação 

permanente e aberta, de tal modo que qualquer pessoa, independente de tempo, espaço, possa 

converter-se em sujeito protagonista de sua própria aprendizagem”. (MARTINEZ, 1985, p.02, 

apud ARETIO, 2001, p.26). 

Em ambas as citações, percebe-se que a educação a distância relaciona-se com o 

processo ensino aprendizagem, fazendo uso de todas as condições do sistema de instrução 

para levar o ensino dos conteúdos para todos os indivíduos que não se encontram em 

condições de frequentar um estabelecimento escolar. O conceito inicial tem uma proposta 

válida que pode ser representada pela possibilidade de inclusão social daqueles e daquelas que 

estavam excluídos do processo educacional e que agora podem participar de sua formação. 

Entretanto, observa-se que esse projeto foi aos poucos modificado, abrindo brechas para 

discussões. 

Segundo Aretio, a educação a distância exige uma justificativa e deve ter objetivos e 

metas bem estabelecidos, de forma que possa atingir de forma eficiente os grupos sociais para 

a qual está direcionada (2001, p.30). Outro aspecto que o autor também destaca é a 

preparação dos conteúdos utilizados e da seleção dos métodos e meios, ou seja, que 

tecnologias podem ser aplicadas nesta modalidade. Aretio finaliza afirmando que tanto o 

feedback dos alunos, quanto a avaliação da modalidade e as revisões contínuas são 

fundamentais para a eficácia desta política. Luckesi nos indica o seguinte (LUCKESI apud 

LOBO NETO, 2001, p.42): 

O ensino a distância- pelo seu caráter massivo- poderá tanto tornar 

linear a cultura quanto possibilitar a emergência reelaborada e 

diversificada de culturas locais e comunitárias. Serão os objetivos 

políticos, os recursos científicos e metodológicos da ação que 

configurarão uma ou outra dessas dimensões. 
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Ou seja, ao mesmo tempo que a EaD aponta para a inclusão social e democratização do 

acesso, ela também pode ser utilizada para as finalidades do mercado, reduzindo os 

investimentos feitos em educação e propiciando uma formação massiva através da aplicação 

das novas tecnologias, com ênfase no processo e não mais no ensino. 

Kenski (2003) afirma que o mundo está diante de uma “nova lógica do ensino na 

sociedade da informação”, e que são necessárias: “outras maneiras de pensar e fazer 

educação”. Para a autora: “o amplo acesso e o amplo uso das novas tecnologias condicionam 

a reorganização dos currículos, dos modos de gestão e das metodologias utilizadas na prática 

educacional” (2003, p.92). 

Na sua concepção, a tecnologia digital, sobretudo as conhecidas como TIC, configura-se 

como opção para a dinamização do processo de ensino aprendizagem. Da mesma forma que 

Lévy (1999), Kenski acredita na formação de redes virtuais de aprendizagem colaborativa 

entre alunos e professores sem as barreiras expressas de espaços e tempos rigidamente 

definidos, ou seja: “ficam independentes dos tempos e perímetros restritos das salas de aula 

convencionais” (Idem, p.93). E finaliza afirmando que:  

A lógica educacional que prevalece na sociedade da informação – de 

compartilhamento, integração, colaboração e participação integrada 

entre pessoas e instituições – é muito distante da forma estruturada, 

burocraticamente hierarquizada e centralizada existente nas atuais 

instituições educacionais. (Idem. Ibidem, p. 95). 

 

Para Kenski, é preciso que ocorra novos posicionamentos ligados à política e a gestão 

da educação para estabelecer uma relação adequada e significativa entre educação e novas 

tecnologias. O presente estudo partilha dessa percepção, quando constata um descompasso 

entre as diretrizes do Programa de Tecnologia Educacional, o Proinfo Integrado, e a 

articulação prática de seus pressupostos no ambiente escolar. No momento que se fala em 

rede de compartilhamento e de colaboração de aprendizagem, existem escolas carentes de 

materiais básicos para seu funcionamento e bem distantes da imagem de escola conectada que 

foi estabelecida pelo MEC. Importante destacar que a primeira tecnologia educacional 

amplamente apoiada pelo MEC foi a televisão, sendo a difusão dos computadores um 

segundo passo deste processo.  

No ano de 1996, o MEC criou a Secretaria de Educação a Distância (hoje extinta).  A 

SEED criou o seu primeiro programa de educação a distância com a implantação da TV 
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Escola, que tinha seu sinal transmitido por um canal analógico. Segundo dados do MEC, a TV 

Escola tem como objetivos a capacitação, aperfeiçoamento e atualização dos professores da 

educação básica. Sua programação atualmente está dividida em faixas: ensino infantil, ensino 

fundamental, ensino médio, Salto para o futuro e Escola aberta.  

O programa leva ao ar diariamente documentários estrangeiros, cursos de capacitação a 

distância e séries. Existe uma produção própria de conteúdos que tanto pode ser vista hoje na 

TV pelo sinal analógico como pelo sinal digital. A TV Escola também possui parte da 

programação em seu site com a possibilidade de acesso de vários conteúdos pelos seus 

usuários. Entretanto, existem muitos artigos e relatórios que tratam do sub aproveitamento 

dessa ferramenta de ensino pelos professores das escolas públicas brasileiras em virtude de 

diferentes fatores, que não nos cabe aqui a análise. 

Apesar da criação da primeira TV pública voltada para educação a distância ocorrer na 

década de 1990, foi o decreto nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005 que regulamentou o artigo 

80 da Lei de nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, inserindo o uso das TIC no processo 

educacional. O primeiro artigo assim indica: 

Caracteriza a Educação a distância como modalidade educacional na 

qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-

aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 

informação e comunicação, com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas em lugares e tempos diversos. 

 

 Este decreto foi recentemente alterado a partir do decreto nº 7.480 de 16 de maio de 

2011, da presidente Dilma Rousseff, criando a Secretaria da Regulação e Supervisão da 

Educação Superior e a Diretoria de Regulação e Supervisão da Educação a Distância. 

Podemos compreender que a teleducação surgiu como uma ferramenta de inclusão social e de 

acesso mais democrático ao sistema educacional. Em contrapartida, o ensino a distância 

configura-se como uma tentativa de redução de custos na contratação do corpo docente. Sobre 

esta questão, Luckesi (Op. Cit.) nos indica que: 

Democratização da educação significa acesso, permanência e 

qualidade. Para que a educação intencional seja democratizada é 

preciso que todo cidadão efetivamente tenha acesso a ela; ter acesso é 

o início, importa permanecer e aprofundar no seio da cultura que se 

veicula através dessa educação. Por último, é preciso ter acesso e 

permanência em algo de qualidade satisfatória.  
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Para que? serve a educação a distância hoje? Muitos defendem que esta modalidade 

pluraliza o acesso à educação quando cria novas plataformas de ensino que auxiliam na 

inclusão social e digital. Entretanto, uma corrente crítica vê nessa modalidade tão somente a 

influência dos mercados e agências internacionais que defendem a redução dos custos e 

investimentos no setor de educação, barateando a instrução pública a partir da adoção da EaD. 

No próximo tópico discutiremos os estudos que examinam o programa governamental cujo 

objetivo é inserir a escola pública brasileira na cibercultura a partir da formação em EaD aos 

professores e inserção das TIC na sala de aula. 

2.3 TIC e Proinfo: programando a inclusão digital 

 O Programa Nacional de Informática na Educação (Proinfo) foi instituído no ano de 

1997 pela portaria nº522 de 09 de abril de 1997, no governo de Fernando Henrique Cardoso, 

tendo como ministro da Educação e do Desporto, Paulo Renato Souza. O objetivo inicial do 

programa era promover o uso das tecnologias da informática no contexto educacional. Na 

ocasião foi criada a Secretaria de Educação a Distância (SEED) como órgão responsável junto 

ao Ministério da Educação e do Desporto (MEC) para implantação e acompanhamento dos 

resultados do programa.  

O cenário político de criação do Proinfo é marcado pelas práticas neoliberais e pela 

implantação do Estado Mínimo. O Estado Mínimo representa a interferência cada vez menor 

do Estado neoliberal nos assuntos da economia e na sociedade, priorizando a liberdade 

individual. Cabe então ao mercado regular a si mesmo e ao Estado promover as condições 

mínimas aos cidadãos, reduzindo os investimentos em políticas públicas. 

As determinações gerais do capital afetam profundamente cada âmbito 

particular com alguma influência na educação, e de forma nenhuma 

apenas as instituições educacionais formais. Estas estão estritamente 

integradas na totalidade dos processos sociais. Não podem funcionar 

adequadamente exceto se estiverem em sintonia com as determinações 

educacionais gerais da sociedade como um todo (MÉSZAROS, 2008, 

p. 43).  

 

Como marco histórico é importante destacar que já existia uma política coordenada de 

informática para a educação, desde a vigência do regime militar e que teve continuidade na 

República Nova:  

No caso do Proinfo esse foi um processo longo, que se inicia com a 

política protecionista e nacionalista de informática do governo militar, 

estendendo-se às estratégias que nos anos 1990 buscam inserir o 
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Brasil no cenário da economia globalizada, à luz da cartilha neoliberal 

(CASTRO, 2011, p.81). 

 

 Sobre a implantação do Proinfo, coube ao MEC os processos de compra, distribuição e 

instalação dos laboratórios de informática nas escolas públicas brasileiras. Importante 

enfatizar que o programa previa a distribuição de máquinas com sistema operacional 

Windows, da empresa Microsoft, com altos custos para o governo brasileiro. A contrapartida 

dos governos locais consistia na implantação de uma infraestrutura adequada na rede de 

ensino para receber os laboratórios, como também atender as exigências determinadas pelas 

cartilhas elaboradas pelo Sistema de Gestão Tecnológica
9
 (SIGETEC). 

O Programa teve como componentes principais a implantação de ambientes 

tecnológicos (laboratórios de informática), capacitação de professores, gestores e assistentes 

educacionais para implantação das novas tecnologias no contexto escolar, produção de livros 

direcionados aos professores, além do fornecimento de conteúdos educacionais multimídias. 

As escolas públicas de ensino médio eram o alvo do programa. O discurso oficial defendia a 

inclusão digital como um dos objetivos principais do Programa, entretanto, na análise que 

fizemos de diferentes trabalhos e pesquisas (ABRANCHES, 2003), (PINTO, 2008), 

(MARTINS, 2010), (MOLIN, 2010), (CASTRO, 2011) percebemos que a inclusão de 

professores e alunos na sociedade tecnológica, promovida pela inserção das novas tecnologias 

da informação no ambiente escolar é algo ainda bem distante de se concretizar. Sobre este 

aspecto Castells (2004, p.308) indica que:  

Embora o nível de escolaridade tenha aumentado consideravelmente 

nos países em vias de desenvolvimento, a educação limita-se quase 

sempre a tomar conta das crianças, já que muitos professores carecem 

eles próprios de educação, trabalham demasiado e ganham muito 

pouco. Além disso, em muitos países o sistema educativo está 

tecnologicamente atrasado e institucionalmente burocratizado. 

 

No projeto de implantação do Proinfo, constava a parceria entre o governo federal, o 

Distrito Federal, os estados e os municípios, num sistema de descentralização. Nesse primeiro 

desenho da política, a União montava os ambientes tecnológicos e produzia os materiais 

educacionais multimídias enquanto as Secretarias Estaduais de Educação ficavam 

responsáveis por promover a formação dos professores multiplicadores através da criação dos 
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 Sistema de gestão tecnológica. 
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Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE), além de preparar as escolas da rede para receber 

os laboratórios.  

Além de implantar os laboratórios de informática nas escolas conveniadas, o MEC 

capacitou os profissionais formadores que atuariam nos Núcleos de Tecnologia Educacional 

(NTEs) em estados e municípios para que formassem os professores, gestores e agentes 

educacionais. Coube também ao MEC a criação de um portal online
10

 para suporte didático-

pedagógico e troca de experiências entre os professores. 

A contrapartida dos estados, Distrito Federal e municípios era fornecer uma 

infraestrutura adequada para receber os laboratórios de informática, realizar a manutenção dos 

equipamentos e cuidar de sua segurança. Ainda tinham como tarefa de promover a 

participação dos professores e agentes educacionais na aplicação das tecnologias da 

informação no cotidiano escolar. Apesar do desenho do programa definir previamente as 

responsabilidades de cada agente, o cenário da época (1997-2002) mostrava uma série de 

deficiências que dificultaram o andamento do programa. Diferentes trabalhos de pesquisas 

como Pinto (2008), Martins (2010), Molin (2010), e Castro (2011) apontam causas diversas 

para a ineficácia da política, desde a rejeição do uso das máquinas pelos professores da rede, 

até a falta de condições físicas para o funcionamento dos ambientes tecnológicos, como já foi 

abordado na introdução da tese. 

Dentro da perspectiva de descentralização do programa, os Estados, Distrito Federal e 

Municípios eram responsáveis pelas condições necessárias para o bom funcionamento dos 

Núcleos de Tecnologia Educacional, como também da formação de seu pessoal 

adequadamente e de suporte técnico para manutenção dos laboratórios fornecidos pelo 

Proinfo. Para participação no programa, a adesão do município devia ser realizada através da 

figura do (a) prefeito (a) do Município ou de seu representante legal que deveria assinar o 

acordo, firmando o compromisso com as diretrizes e princípios do programa.  

2.4. Educação, tecnologia e política 

 A Assembleia Nacional Constituinte votou a nova carta constitucional brasileira em 

1988, na qual a educação aparece como um dos direitos sociais (Capítulo II, Art.º 6º). No 

capítulo III, do Título VIII, Da ordem Social, o texto constitucional garante que: “Art. 205. A 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 
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 Disponível em <http:// www.e-proinfo.mec.gov.br>. Acesso em: 25.01.2013. 
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colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  

 Nesse artigo, contempla-se uma visão do ensino, que permite o desenvolvimento das 

potencialidades do sujeito, agregando a conquista da cidadania e sua preparação para o 

mercado de trabalho. Estes três enfoques também estão presentes na Declaração Mundial 

sobre a Educação para Todos, o que nos remete às necessidades educacionais, políticas e 

econômicas dos Estados.  

 Ainda dentro desse pressuposto, no Art. 214, o texto da Constituição indica como uma 

das metas a “promoção humanística, científica e tecnológica do País”. Ou seja: a educação 

sendo alçada ao patamar de função estratégica para o desenvolvimento nacional. Assim, estes 

objetivos foram ampliados na elaboração do Plano Nacional de Educação (2001), já previsto 

na Carta Constitucional, e elaborado após a criação da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (1996). 

 Nas “disposições gerais” e como uma das suas diretrizes principais, a educação escolar 

aparece atrelada ao mundo do trabalho, estudo e das práticas sociais, como é expresso no 

Artigo 22º: “a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores”. 

 Sobre o compromisso firmado entre os Estados e os interesses do capital, o filósofo 

húngaro István Mészàros afirma que é preciso reformular de maneira significativa a educação, 

sem, entretanto, esquecer de transformar a sociedade na qual as práticas educacionais “devem 

cumprir as suas vitais e historicamente importantes funções de mudança” (2008, p.25). 

 O Plano Nacional de Educação (2001-2010), apresenta na modalidade ‘Educação a 

distância e tecnologias educacionais’ uma discussão sobre o quadro das dificuldades da 

educação brasileira, apontando como a educação a distância pode ser aplicada para solucionar 

alguns os problemas assinalados, como desigualdades regionais e déficits educativos. O 

diagnóstico inicial revela a existência de redes de televisão e rádios educativas públicas 

atuando na solução de alguns destes problemas, entretanto, o documento aponta a deficiência 

na quantidade de programas produzidos para o sistema educacional como também indica a 

falta de uma rede informatizada para servir de plataforma de acesso aos programas 

produzidos. 
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 O documento, trata da regulação e funcionamento dos cursos de educação a distância, 

afirma que eles podem promover uma mudança significativa na educação brasileira, 

auxiliando no aumento dos índices de conclusão dos níveis fundamental e médio, por jovens e 

adultos fora da idade escolar. Para esta modalidade, o investimento do Ministério da 

Educação é na atualização e aperfeiçoamento dos professores, e difusão da TV Escola como 

instrumento de orientação para adoção das Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Segundo o Plano Nacional de Educação-PNE (2001-2010) também estavam em 

implantação treinamentos para os professores utilizarem a TV, o vídeo, o rádio, e o 

computador como, “instrumentos pedagógicos de grande importância” (2001, p.108). A 

parceria entre o MEC, a União e os Estados, configura-se no documento como fundamental 

para a aplicação da informática nas escolas.  

Nas diretrizes do PNE (2001-2010), discute-se a ampliação do conceito de educação a 

distância para que as tecnologias da comunicação possam ampliar as possibilidades em todos 

os níveis e modalidades de ensino. No capítulo 6, intitulado ‘Educação a distância e 

tecnologias educacionais’, o documento não expressa quais são essas possibilidades, apenas 

determinando os meios que devem ser utilizados, como “correspondência, transmissão 

radiofônica e televisiva, programas de computador, internet” (Idem). No Diagnóstico, existe a 

ênfase de que os problemas como déficit educacional e desigualdades regionais podem ser 

solucionados por meio das tecnologias (2001, p.204). Importante enfatizar que o computador 

e a internet aparecem atrelados a modalidade de educação a distância, não sendo relacionados 

com as demais modalidades. 

A formação e capacitação dos professores aparecem como uma das diretrizes da 

modalidade na perspectiva de oferecimento de cursos de graduação em um projeto de 

universidade aberta
11

. Desta forma, as tecnologias são compreendidas como de grande 

potencial “para o enriquecimento curricular e melhoria na qualidade do ensino presencial”, 

sendo indicada a sua aplicação no curso Normal (magistério), na graduação de pedagogia e 

nas licenciaturas (Ibidem, p.109). O PNE (2001-2010) estabeleceu 22 metas a serem 

cumpridas, das quais nos interessam as seguintes (Op. Cit. p. 112): 
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 A Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi criada em 2005 pelo MEC, em parceria com a ANDIFES e 

Empresas Estatais, tendo como prioridade a formação de professores para a Educação Básica. 
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17. Instalar, em dez anos, 2.000 núcleos de tecnologia educacional, os quais deverão 

atuar como centros de orientação para as escolas e para os órgãos administrativos dos 

sistemas de ensino no acesso aos programas informatizados e aos vídeos educativos. 

18. Instalar, em cinco anos, 500.000 computadores em 30.000 escolas públicas de 

ensino fundamental e médio, promovendo condições de acesso à internet. 

19. capacitar, em dez anos, 12.000 professores multiplicadores em informática da 

educação. 

20. Capacitar, em cinco anos, 150.000 professores multiplicadores e 34.000 técnicos 

em informática educativa. 

21. Equipar, em dez anos, todas as escolas de nível médio e todas as escolas de ensino 

fundamental com mais de 100 alunos, com computadores e conexões internet que 

possibilitem a instalação de uma Rede Nacional de Informática na Educação, e desenvolver 

programas educativos apropriados, especialmente a produção de softwares educativos de 

qualidade. 

 As Diretrizes do Programa Nacional de Informática na Educação apontam a presença 

do computador na vida social como elemento motivador da ação governamental responsável 

pela informatização da escola pública. 

Inicialmente, duas justificativas gerais foram elaboradas para a necessidade do 

processo de informatização da escola pública: a presença cada vez mais constante dos 

computadores na vida cotidiana, e as diferenças de formação encontradas entre as escolas que 

fazem parte do sistema de ensino público e as escolas da rede privada. O seu objetivo geral da 

informatização das escolas é universalizar o uso de tecnologia de ponta nas escolas públicas 

brasileiras sem, entretanto, promover uma apreensão crítica da aplicação dessa tecnologia no 

sistema educacional. Para universalizar o uso da informática nas escolas públicas de nível 

médio, o documento aponta como sendo necessária a articulação entre três aspectos: primeiro, 

a capacitação de recursos humanos e instalação dos equipamentos nas escolas; segundo, a 

exigência de infraestrutura física e suporte técnico para os ambientes tecnológicos e em 

terceiro lugar, o respeito à autonomia pedagógico-administrativa dos sistemas de ensino 

estaduais. 
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 O contexto descrito no documento aponta para as diferenças entre os países do norte e 

sul no que se refere especificamente a assimilação e aplicação da técnica e da ciência para o 

desenvolvimento social. A educação de qualidade é compreendida como garantia de 

estabilidade econômica e redutora das desigualdades sociais, sendo o parâmetro para a 

dimensão humana do desenvolvimento. Entretanto, é importante destacar que o 

desenvolvimento tecnológico e a livre circulação de informações não podem garantir por si só 

a mudança social apregoada pelo documento.  

Faz-se necessária a construção de um outro tipo de relação entre ciência, técnica e 

educação para que seja construída uma sociedade mais inclusiva e com maior equidade. Em 

relação ao desenvolvimento atrelado ao advento da internet, Castells afirma que: “como a 

internet se encontra no epicentro do novo modelo sócio técnico de organização, este processo 

global de desenvolvimento desigual é, provavelmente, a expressão mais dramática da info-

exclusão” (2004, p.305).  

 O papel da educação seria então desenvolver uma sólida formação de base, 

promovendo novos hábitos intelectuais e, dessa forma, preparando os indivíduos para uma 

nova gestão do conhecimento a partir de um modelo digital e interativo.  

 Segundo as Diretrizes do Proinfo, a inserção das novas tecnologias da informação na 

escola contribui para o processo de democratização, permitindo que mais indivíduos 

participem da nova sociedade. Uma sociedade mediatizada pelas tecnologias da informação e 

comunicação deve também preparar-se para incorporar de forma crítica os artefatos da 

expansão tecnológica. Como consta na justificativa do documento: “há uma nova gestão 

social do conhecimento a partir do desenvolvimento de novas técnicas de produção, 

armazenamento e processamento de informações, alavancado pelo progresso da informática e 

das telecomunicações” (MEC, 1997, p.02). 

 A Política Nacional de Educação, elaborada no período de governo de Fernando 

Henrique Cardoso citada no documento, aponta para três elementos: fortalecimento da ação 

pedagógica, envolvimento da sociedade em busca de soluções para os problemas da educação 

e modernização a partir da aplicação da inovação tecnológica no sistema de ensino (1997, p. 

02). Quatro objetivos foram estabelecidos nas diretrizes (Idem, p.03): 

 Melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. 
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 Possibilitar a criação de uma nova ecologia cognitiva nos ambientes escolares 

mediante incorporação adequada das novas tecnologias da informação pelas escolas. 

 Propiciar uma educação voltada para o desenvolvimento científico e tecnológico. 

 Educar para uma cidadania global numa sociedade tecnologicamente desenvolvida. 

 

No primeiro objetivo, a ênfase é colocada na introdução de melhorias no processo 

educativo, como a utilização de estratégias mais adequadas à produção dos saberes pelos 

educandos, colocando o aluno como sujeito autônomo de seu próprio conhecimento. O 

processo ensino-aprendizagem é enriquecido com a introdução de metodologias que façam 

uso das novas tecnologias. Já o segundo objetivo remete para a instalação de um novo meio 

ecológico formado pela interação entre os homens e as máquinas. É o professor o responsável 

pela criação deste novo ambiente ecológico para o aluno, onde sua realidade encontra-se 

atrelada ao contexto geral. Neste novo meio, as novas tecnologias são compreendidas como 

auxiliares no processo de evolução da humanidade. 

O terceiro objetivo remete para a necessidade dos indivíduos de se apropriarem das novas 

tecnologias de forma lógica, criativa e autônoma, promovendo a partir do avanço técnico e 

científico o progresso e a expansão do conhecimento, dentro de uma proposta emancipatória. 

O último objetivo propõe que os indivíduos façam uso das tecnologias de informação e 

comunicação para promoção da dignidade humana, democratização calcada nos valores como 

tolerância, respeito, cooperação e solidariedade. 

Nesse novo projeto educacional voltado para a realidade emergente amparada no uso 

das novas tecnologias, acreditamos que a ênfase deve ser cuidadosamente deslocada das 

máquinas, dos periféricos e dos programas para os professores, alunos e gestores. Não é 

possível pensar em educação dentro da cibercultura se os principais atores sociais ficarem de 

fora do processo de construção das novas formas de ensinar e aprender dentro da chamada 

sociedade da informação. No próximo tópico abordaremos a reformulação do programa 

Proinfo para uma política social, destacando suas novas implicações para a educação na 

sociedade da informação. 

2.5 O Proinfo Integrado: educação para a cibercultura? 

 Através do Decreto nº 6.300 de 12 de dezembro de 2007, o Programa Nacional de 

Informática na Educação foi reformulado enquanto política pública associada com o Plano de 



71 
 

Desenvolvimento da Educação (PDE), dando origem ao Proinfo Integrado, em consonância 

com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e custeado com recursos provenientes 

do MEC e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Na análise crítica 

de Castro:  

Dois processos de formação foram desenhados para atender a 

diferentes demandas. O primeiro é denominado simplesmente Proinfo 

Integrado, um curso de atualização, dirigido a professores das salas de 

aula. Os multiplicadores designados a atuar como multiplicadores em 

NTEs ou NTMs são encaminhados a cursos de especialização à 

distância: Tecnologias na Educação, oferecido pela PUC-Rio e 

também o Mídia e Educação, desenvolvido sob demanda do MEC por 

um conjunto de universidades brasileiras. (CASTRO, 2011, p.113).  

 

As mudanças iniciais foram a criação de uma política social a partir do programa 

anterior, a extinção da SEED dando lugar a Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão, com o objetivo principal de promover a educação 

inclusiva, a adoção do software livre Linux e a elaboração do Linux Educacional, 

desenvolvido pela equipe do MEC. Concorda-se com Castro (2011, p.80) quando afirma que 

“os textos do Proinfo e do Proinfo Integrado seriam entendidos como discursos produtores de 

sentidos para o computador na escola e para as TIC na educação”.  

Para estabelecer as diferenças entre o Programa Nacional de Informática na Educação 

(1997) e o Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia Educacional (2007) é 

preciso compreender que a primeira fase é centrada na distribuição de computadores e 

instalação dos ambientes tecnológicos com acesso à internet local. Na nova versão, o 

Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia Educacional mantém a sigla 

Proinfo, mas apresenta três dimensões: a expansão para todas as unidades federativas do país 

com abrangência da política para escolas urbanas e rurais de nível fundamental, a criação do 

foco da política na formação continuada dos professores e gestores (Proinfo Integrado) e a 

permanência da instalação de ambientes tecnológicos, com computadores, impressoras e 

internet. 

As formações do Proinfo Integrado contam com três cursos principais: Introdução à 

Educação Digital (60h), Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC (60h) 

e Elaboração de Projetos (40h). Recentemente foi lançado o curso Redes de Aprendizagem 

(40h). Os cursos são ministrados nos Núcleos de Tecnologia Educacional, estaduais e 



72 
 

municipais. Os professores são convidados para realizar os cursos em um contra turno, 

recebendo um certificado após a conclusão. 

 A União assinou com a empresa de telefonia Oi um acordo para que a operadora 

instalasse internet banda larga em todas as escolas públicas do país. Entretanto, são muitas as 

reclamações sobre a qualidade do serviço prestado e a falta de assistência técnica por parte da 

operadora para atender as escolas. Outra mudança substancial foi a adoção do software livre, 

que reduziu os custos do governo com o pagamento de licenças pelo uso. 

As primeiras percepções apontadas pelos estudos realizados em torno do Proinfo 

Integrado apontam que ele constitui uma política de implantação verticalizada, com pouca 

participação dos atores sociais locais na discussão e aplicação, o que não diverge da sua 

primeira versão enquanto programa. A partir da análise realizada na arte das teses (PINTO, 

2008), (MARTINS, 2010), (MOLIN, 2010), (CASTRO, 2011), percebe-se que existem 

algumas problemáticas, que apontam para a necessidade de uma maior investigação sobre três 

fatores: a formação recebida pelos professores através do Proinfo, as condições físicas e 

estruturais dos laboratórios de informática e como ocorre a apreensão das novas tecnologias 

em sala de aula pela comunidade escolar. No próximo tópico será apresentado o processo de 

aplicação das TIC e implantação da política de informática no Rio Grande do Norte, com a 

instalação do Proinfo Integrado.  

2.6 Historicizando a aplicação das TIC no Rio Grande do Norte  

No Rio Grande do Norte, a relação entre educação e novas tecnologias ocorre desde a 

década de 1960. Segundo Andrade (1996), no final da década de 1950 ocorreu o Movimento 

de Educação de Base (MEB)
12

, organizado por setores da igreja católica, vinculados a Câmara 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Esse movimento impulsionou a primeira experiência 

de educação a distância no estado utilizando-se de uma tecnologia da informação e 

comunicação, o rádio para transmitir saberes ao povo. Isso foi possível graças à criação do 

Centro de Ação Pedagógica, atuando através das escolas radiofônicas que transmitiam a partir 

de Natal, Mossoró e Caicó. Entretanto, com o golpe militar de 1964, a experiência foi 

reprimida e o movimento perdeu força. 

Ainda na década de 1960, o Rio Grande do Norte vivenciou uma nova experiência de 

ensino à distância mediatizado pelas tecnologias. Foi o Projeto SACI, Sistema Avançado de 
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 Para conhecer mais sobre o MEB, visitar o sítio Disponível em: < http://www.meb.org.br/>. Acesso em: 
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Comunicações Interdisciplinares. O uso do satélite na educação foi articulado como uma 

proposta da Comissão Nacional de Atividades Espaciais (CNAE), atualmente Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais
13

 (INPE) 

O projeto foi desenvolvido de forma autônoma em relação ao MEC. O objetivo era 

produzir programas de rádio, conteúdos para televisão e material impresso. A CNAE 

organizou ainda um mestrado em Tecnologia Educacional. Segundo informações na página da 

web do INPE, o projeto tinha como meta a construção de um satélite de telecomunicações 

com a finalidade de aplicações educacionais. Apesar da construção do satélite não ter sido 

possível, a experiência ocorreu através da transmissão de “programa de tele-educação a 

distância realizado no período de 1973 a 1975”. O satélite americano ATS-6 foi utilizado 

neste programa, por 30 minutos diários, entre março e maio de 1975”. 

Em artigo publicado na Revista Brasileira de Educação, Andrade (2005) aponta os 

fatores que influenciaram o INPE na escolha do RN, que seriam a existência de um escritório 

em Natal, em função das atividades promovidas na base de lançamentos de foguetes da 

Barreira do Inferno; o fato da UFRN já ter a concessão de um canal de televisão educativa; 

pelo apoio recebido da Secretaria Estadual de Educação; e pelas condições socioeconômicas 

do estado, que segundo o autor eram “tão difíceis que os resultados bem poderiam ser 

projetados para as regiões mais pobres do país”.  

O Projeto SACI foi idealizado pelo diretor geral do INPE, Fernando Mendonça, que: 

“pretendia experimentar o uso de satélites em educação, transmitindo programas de rádio e 

televisão para escolas de 1º grau, escolhidas aleatoriamente entre todas as escolas municipais 

e estaduais do Rio Grande do Norte”.  

O projeto utilizava algumas escolas para a recepção via satélite, com antenas 

parabólicas, e as outras utilizariam as emissoras rurais da Igreja católica, veiculadoras das 

aulas radiofônicas do MEB, ou a TV-Universitária de Natal, cujo canal pertencia à UFRN, 

embora ainda não instalada, e que o INPE implantaria em função da experiência. O Instituto 

Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) seria responsável pelos aspectos da pesquisa e a 

Fundação Centro Brasileiro de Televisão Educativa (FCBTVE) produziria os programas de 

rádio e televisão. O INPE, seguindo sua vocação, cuidaria da tecnologia utilizada para a 

                                                           
13

 Para conhecer mais sobre o INPE, visitar o sítio Disponível em: < http://www.inpe.br/>. Acesso em: 
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geração e recepção de sinais e de desenvolvimento de soluções técnicas que facilitassem e 

barateassem o sistema.  

Segundo Andrade, essa experiência introduziu o uso de meios de comunicação na 

educação utilizando equipamentos avançados, promovendo a instalação da primeira emissora 

de TV dez anos antes do lançamento da primeira TV comercial aberta no Brasil. O projeto foi 

realizado através de uma parceria entre o INPE, a Secretaria Estadual de Educação e Cultura 

(SEEC), a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), as rádios rurais da igreja 

católica e as prefeituras municipais. Na sua análise (ANDRADE, 1996, p.117): 

[...] quanto mais qualificado o professor, maior rendimento da 

tecnologia utilizada; o uso da tecnologia exige a passagem de uma 

cultura artesanal para uma cultura tecnológica; não é possível fazer 

um grande projeto educacional sem contar com a adesão voluntária de 

agentes e instituições envolvidas [...]. 

 

O autor afirma que 20% das escolas do RN foram contempladas pelo projeto, que teve 

duração de sete anos. Importante destacar que os televisores funcionavam com baterias 

automotivas, o que exigia a troca de equipamento no espaço de tempo de duas semanas. 

Depois dessa fase, ocorreu a estadualização do projeto, sendo criado o SITERN (sistema de 

teleducação do RN), numa parceria entre UFRN e SEEC, com a UFRN assumindo a TV-U 

(TV Universitária). Ocorreu a redução da abrangência do programa, ganhando em eficiência e 

promovendo a reinstalação em 400 escolas.  

Preocupada com a formação docente para uso das tecnologias na educação, a UFRN 

criou o seu primeiro programa de pós-graduação: mestrado em educação com concentração 

em tecnologia educacional. Entretanto, Andrade afirma que logo depois os recursos tornaram-

se escassos, devido o MEC transferir os investimentos para a TV Educativa (TVE), do Rio de 

Janeiro, comprometendo a eficácia do projeto local. Andrade ressalta que: “essa falta de 

interesse pela televisão educativa, aconteceu exatamente no período em que as TVs 

comerciais surgiram, cada qual ligada a um grupo político”. 

2.7 O Proinfo Integrado no Rio Grande do Norte 

Realizamos duas entrevistas com as ex-coordenadoras da União Nacional de dirigentes 

municipais de educação- UNDIME, professora Lourdes Valentim e professora Aparecida 

Inácio para compreender o processo de implantação do Proinfo Integrado no Estado e sua 
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aplicação no município de Parnamirim. As entrevistas semiabertas foram fundamentais para a 

compreensão das diferenças entre o programa do Proinfo e sua principal política, o Proinfo 

Integrado. 

 A professora Lourdes Valentim foi selecionada como interlocutora pelo fato de ter 

participado ativamente do processo de aplicação das TIC no Rio Grande do Norte. Ela 

participou da primeira experiência do Programa Salto para o Futuro no início, em 1991, 

atuando na equipe de execução. O Programa funcionava na Escola Estadual Desembargador 

Floriano Cavalcanti. Segundo Valentim: “a gente usava para isso as antenas parabólicas, 

antenas satélites, e a gente fazia a interação através de um fax e telefone, com 100 programas 

que foram ao ar, usava o fax como ramal para falar com os especialistas”. 

Em 1992, a professora passou a coordenar o tele posto polo do Salto para o Futuro na 

mesma escola. No ano seguinte, com a criação das coordenações estaduais de EaD, a 

professora Lourdes tornou-se a coordenadora estadual de EaD do Salto para o Futuro. Fez um 

curso de especialização em educação continuada e a distância, numa parceria da Universidade 

de Brasília (UnB) com a universidade francesa, sendo indicada para coordenadora 

administrativa, do Salto para o Futuro no RN. 

 Ela foi a primeira coordenadora e responsável pela implantação da política do Proinfo 

Integrado no Estado do Rio Grande do Norte, no ano de 2007. No ano seguinte, ela fechou 

uma parceria com a Secretaria Estadual de Educação e Cultura promovendo alguns encontros 

para discutir a política e o programa. Sobre o envolvimento dos professores e alunos na 

aplicação da política do Proinfo Integrado, a professora Lourdes afirma que:  

Então, nós precisamos usar essas tecnologias no processo de 

aprendizagem, não é mais você deve usar esse equipamento, você 

precisa usar, porquê? Tem uns autores franceses que já na década de 

90, falavam do modo de compreender é diferente. Nunca houve na 

história da humanidade, uma mudança tão brusca de uma geração para 

outra, não podemos negar, eles compreendem e apreendem o mundo 

de forma diferente da nossa, então nesse processo está aqui, se eles 

estão precisando se apropriarem dos conhecimentos das várias áreas, 

produzidos pela humanidade e em processo de produção, então tem 

que ser feito uso de uma linguagem que eles entendam. 

 

Quanto aos aspectos centrais da política social, a professora acredita que a 

reformulação do programa representa a materialização do desejo do ex-presidente Luís Inácio 

Lula da Silva, de “fazer chegar a todas as escolas públicas brasileiras computadores com 
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internet para que os filhos dos trabalhadores tivessem acesso ao conhecimento mediante esse 

suporte”.  A professora entende que este “desejo representa o reconhecimento de que os 

conhecimentos produzidos pela humanidade, ao longo de sua historiografia estão 

apresentados na contemporaneidade em diversos suportes”. 

Em relação às dificuldades enfrentadas pelos dinamizadores do Proinfo Integrado para 

integrarem os professores na dinâmica de introdução das TIC na sala de aula, a professora 

afirma que: “o que não se pode ter certeza é se o professor não incorporou a tecnologia na 

prática docente por opção, ou se essa incorporação foi por falta de acesso tanto em sua 

residência quanto nas escolas”. Ela aponta para as duas possibilidades que estão muito 

presentes nos discursos dos professores pesquisados, ou seja, alguns demonstram total 

desinteresse pela adoção da tecnologia e outros apresentam aversão ao seu uso na prática 

educativa. 

A professora Valentim foi questionada sobre os possíveis problemas para a formação 

dos professores no município de Parnamirim criados pela inexistência de um Núcleo de 

Tecnologias Educacionais Municipal, (NTM), e como isso afeta a política do Proinfo no 

município. Entretanto, a professora afirmou que não há qualquer implicação, pois o trabalho 

pode ser feito pela equipe de dinamizadores nas próprias escolas, dispensando o uso de um 

NTM. Em relação ao processo de seleção dos dinamizadores dos municípios, ela afirmou que 

enquanto coordenadora do Proinfo por meio da UNDIME recomendou e solicitou que “cada 

dirigente municipal dos 167 municípios apontasse um professor do seu quadro efetivo para 

atuar como dinamizador municipal do Proinfo, preferencialmente pedagogo e cursista do 

programa de formação continuada Mídias na Educação”.  

 O seu critério era que o dinamizador tivesse no mínimo especialização em Mídias na 

Educação, oferecido pela UFRN. A professora afirma que negociou com a UERN “para que 

eles abrissem duas turmas [...] entretanto isso não ocorreu”. Ela conseguiu uma parceria com 

a PUC-RIO para os professores cursarem a especialização. A sua seleção dos candidatos 

ocorreu pelo fato de já terem “recebido os laboratórios, que já iam começar a dar formação 

para o pessoal. Eles disseram que eu podia colocar todo mundo, porque a UERN não deu 

conta de cumprir o que a gente tinha acordado”. 

Discutindo sobre a eficácia do trabalho com os alunos nos laboratórios de informática, 

a professora indica que: “[...] a gente tem colocado dentro da escola, que dá outro movimento, 
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faz com que o aluno não só queira ficar na escola, porque tem algo que está gostando de fazer, 

mas que ele se aproprie dos conhecimentos, e o que ele pretende fazer com isso”.  

Na fala da professora Lourdes Valentim, identificamos o olhar de quem participou de 

muito perto do processo de construção do Proinfo Integrado. Ela revela que é um campo onde 

são realizadas muitas negociações, principalmente com os dirigentes municipais e reconhece 

que a participação dos professores dos cursos oferecidos pelo ProInfo Integrado não garante 

uma total incorporação das TIC na prática educativa, apontando para isso, três fatores: o 

desinteresse do professor em realizar a implantação das novas tecnologias em sala de aula, a 

falta de familiaridade do professor com as tecnologias em seu cotidiano e por último, os 

problemas de infraestrutura existentes nas escolas nas quais estão os laboratórios de 

informática. 

Como foi discutido anteriormente, a partir de 2007 o Proinfo foi expandido para as 

secretarias municipais de educação, através de sua reformulação enquanto política social. Em 

2008, apenas três municípios faziam parte do programa no Estado: Tangará, Acari e Parelhas. 

No ano de 2009 a professora Lourdes Valentim pediu afastamento e indicou a professora 

Maria Aparecida Inácio como coordenadora da UNDIME, que continuou o seu trabalho 

expandindo a política para quase 20 escolas no mesmo ano.  

A professora Aparecida Inácio era dinamizadora no município de Tangará e foi 

selecionada pela professora Lourdes Valentim para conduzir a UNDIME. Sobre a sua 

trajetória no Proinfo Integrado, ela afirma que começou a abrir cursos para mais municípios: 

“Em 2009 funcionaram poucas turmas, umas 15 ou 20, daí em 2010 teve um pico, foi o auge, 

de lá para cá, hoje, nós já temos na rede municipal de ensino mais de 27 mil formações, acho 

até que já aumentou, só na rede municipal”. 

A estimativa é que tenha mais de 90 turmas formadas em todo o estado: “cerca de 33 

municípios já formaram todo o quadro de professores e agora, nessa última turma que abri 

deve chegar aos 40. Existem ainda uns 18 municípios que ainda não iniciaram nenhum curso, 

mas não foi por não ter condições, mas sim por não ter interesse do secretário de educação”.  

Sobre a adesão dos municípios, a ex-coordenadora da UNDIME Aparecida Inácio 

afirma que alguns deles ainda não solicitaram formações do Proinfo. Ela acredita que isso se 

deve à falta de vontade política de alguns gestores. A questão política novamente se revela, 

demonstrando que ainda persiste a presença de dirigentes municipais que não inscrevem suas 
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escolas para ter acesso a política do Proinfo Integrado. Sua preocupação procede da 

informação que obteve junto ao MEC que a partir do ano de 2015 os livros didáticos terão 

conteúdos online que devem ser trabalhados pelos professores. Para ela, a preocupação do 

governo federal é: “preparar primeiro o professor para que ele possa trabalhar essas 

tecnologias com os alunos”. Questionada se as TIC são um paradigma para a EaD, a 

professora respondeu:  

 

[...] eu acredito que ela vai contribuir muito com essa postura do 

professor de buscar o conhecimento, de querer, porque para fazer um 

curso a distância, você tem que querer, e eu acho tão bacana porque se 

eu só tenho tempo de estudar às dez horas, eu só vou estudar às dez 

horas, se eu só tenho tempo de estudar às 11 da manhã, eu vou estudar 

às 11 da manhã, eu não preciso ter que abdicar de uma outra coisa 

para estudar. 

 

 

Aparecida Inácio acredita na facilidade do acesso ao conhecimento, que está 

disponível através da turma virtual na hora que o estudante tiver interesse ou tempo. Ela nos 

informou que o Proinfo tem como propósito no RN incluir as tecnologias educacionais no 

contexto escolar e promover a formação dos professores. Segundo ela, existe uma diferença 

na apreensão das tecnologias por parte dos professores e alunos, pois enquanto os últimos 

nasceram numa sociedade digital, os primeiros estão na condição de imigrantes e resistentes. 

Quando questionada sobre o fato de Parnamirim não ter um NTM, a professora afirmou que: 

[...] para que o núcleo seja aberto, o secretário de educação do 

município, junto com o prefeito é que vão criar um projeto, solicitando 

a criação desse núcleo, que é um ambiente. A prefeitura vai 

disponibilizar o prédio, a prefeitura entra com o espaço e com as 

pessoas que vão trabalhar nesse núcleo, que são dois professores para 

cada turno. Esse espaço vai ser criado com prioridade para formação 

do professor, isso não quer dizer que seja só tecnológica, qualquer 

formação do professor pode acontecer naquele espaço e o MEC entra 

com os recursos tecnológicos, o que sai de tecnologia de ponta vai 

primeiro para os NTES, tablets, data show moderno, quando vai 

aparecer um moderno, eles já vão substituindo, televisão, laboratório 

de informática, as tecnologias educacionais, vão todas para esse 

núcleo. 

 

 Como percebemos em sua fala, cabe ao dirigente municipal criar as condições 

estruturais para implantação do NTM que receberá recursos do MEC para seu funcionamento 

como centro de formação dos professores. Apesar dos recursos tecnológicos serem garantidos, 

o município de Parnamirim ainda não se mobilizou concretamente para criação do seu NTM. 
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Segundo Inácio: “os municípios que tem o núcleo de tecnologias estão muito satisfeitos, eles 

fazem uma grade de formação”. Analisando a situação de Parnamirim, a professora explica: 

Eu acho muito importante um núcleo de tecnologias nos municípios, 

nem todos os municípios conseguem ser aprovados, porque isso 

depende muito do número de professores daquele município, da região 

onde ele está. No caso de Parnamirim, tem grande chance de ter um 

NTM por ter um grande quantitativo de professores, por ser uma 

cidade metropolitana, então isso ainda não aconteceu porque falta 

iniciativa ainda de lá. 

 

Apesar da professora Valentim ter afirmado que a ausência de um NTM não interfere no 

trabalho do professor com as TIC, a professora Inácio pensa diferente:  

Eu já escuto, eles reclamando: “olha, o laboratório tal está sem funcionar”, 

porque a manutenção dos computadores é da prefeitura, porque o MEC 

manda, mas quem mantém é a prefeitura. Aí eles ficam reclamando que está 

sem funcionar, então, se tivesse um núcleo de tecnologias, que a internet 

vem melhor, porque eles não disponibilizam só mil Megas, eles 

disponibilizam uma quantidade bem maior, com certeza seria muito melhor 

para eles trabalharem no espaço que é do professor. 

 

Refletindo sobre o alcance do Proinfo Integrado enquanto política pública, a 

professora acredita que caso o Proinfo não fosse uma política pública, já teria sido extinto, 

pois até a Secretaria de Educação a Distância desapareceu. Para ela: “se o Proinfo não fosse 

uma política pública, ele não teria ganho o espaço e a importância que ele tem hoje”. 

Questionada sobre os limites da política, ela aponta a verba limitada para os projetos 

orçados, principalmente para o pagamento das bolsas e compra de equipamentos. Outro ponto 

apontado foi o decréscimo no número de formações, reuniões técnicas e capacitações para 

coordenadores e multiplicadores. A professora conclui afirmando que: “[...] se o Proinfo não 

fosse uma política, ele já teria sido extinto, não que esse trabalho com tecnologias nas escolas 

não tivesse acontecendo, estaria, mas de uma forma mais lenta, mas sem grande força”. 

Neste capítulo apresentamos um panorama geral da reflexão sobre a relação entre as 

novas tecnologias, a informática e a educação, apresentando a principal política pública 

responsável pelo processo de informatização das escolas da rede pública municipal, o Proinfo 

Integrado. Em seguida, indicamos a trajetória de introdução das TIC no Rio Grande do Norte  

e analisamos os discursos produzidos pelas duas principais agentes de implantação do Proinfo 

Integrado nos municípios do Estado. Não foi possível trazer o discurso da coordenadora 

estadual do Proinfo no Rio Grande do Norte, pelo fato da mesma não ter atendido ao pedido 
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de entrevista. No próximo capítulo, apresentaremos o município de Parnamirim, lócus da 

pesquisa, inicialmente em suas dimensões histórica, política e econômica, para em seguida, 

discutir a implantação do Proinfo Integrado na rede municipal de educação. 

 

 

  

3 A CIDADE DE PARNAMIRIM E O PROGRAMA: CONTEXTOS HISTÓRICOS E 

POLÍTICOS PARA APLICAÇÃO DO PROINFO INTEGRADO 

A cidade de Parnamirim-RN é o lócus de pesquisa deste trabalho, sendo selecionada 

uma escola da rede municipal de ensino para realização do nosso estudo. Acreditamos que 

para tratar da aplicação da política pública do ProInfo Integrado é preciso delimitar os 

contextos da sua formação histórica e analisar a sua configuração política e econômica atual, 

numa perspectiva de “olhar de perto e de dentro” (MAGNANI, 2002, p.11). O exercício 

proposto por Magnani retoma a necessidade de observar as dinâmicas sociais locais a partir 

das referências construídas em torno do que é a cidade e qual o seu papel no atual cenário da 

educação potiguar. 

Com o início da pesquisa do doutorado, pude me distanciar da educação 

parnamirinense e assim fazer uma análise mais objetiva do papel da escola e do uso das 

tecnologias da informação e comunicação no contexto escolar. Velho (1997, p.131) nos 

auxiliou no esforço de tornar exótico aquilo que é tão familiar para realizar a análise de um 

fenômeno antropológico: “[...] chegar a ver o familiar não necessariamente como o exótico, 

mas como uma realidade bem mais complexa do que aquela representada pelos mapas e 

códigos básicos nacionais e de classe através dos quais fomos socializados”. 

Na primeira parte do capítulo, apresenta-se o contexto histórico destacando o 

povoamento e desenvolvimento do município, a partir das relações estabelecidas entre a 

política e a economia.  É importante frisar que existe uma carência de estudos atuais sobre o 

desenvolvimento socioeconômico do município. Por essa razão, os dados que ajudam a 

caracterizar Parnamirim atual tanto do ponto de vista político quanto econômico são as 



81 
 

informações disponíveis nos sítios do IBGE
14

, IDEMA
15

, Prefeitura Municipal de 

Parnamirim
16

 e Câmara municipal de Parnamirim
17

, dados esses nem sempre atualizados.  

No segundo tópico do capítulo, analisa-se o desenvolvimento da educação municipal, 

mapeando as escolas públicas desde a fundação de Parnamirim. Por fim, discute-se a 

implantação do Proinfo Integrado no município, revelando os discursos oficiais em torno da 

aplicação dessa política pública e como eles revelam o posicionamento local em torno da 

implantação das TIC no ensino básico. 

3.1- Um município, um desafio: história econômica, política e educação de Parnamirim 

Apesar da história oficial do município de Parnamirim ser consideravelmente recente, 

a primeira referência sobre o seu território pode ser observada em um mapa holandês do 

século XVII elaborado na época do domínio dos batavos
18

 na região nordestina. George 

Marcgrave
19

 localiza na sua carta cartográfica Brasiliae geographica & hydrographica tabula 

nova uma região localizada entre pequenas colinas e informa que a mesma é chamada de 

Paraná- mirim, que significa na língua tupi-guarani “rio pequeno” (CASCUDO, 1999, p.421-

422).  

O historiador e ex-professor norte-americano Clide Smith Jr (1992, p.17) indica que: 

“em 1643, Frederico (Maurício) de Nassau incumbiu seu cartógrafo de mapear o nordeste do 

Brasil, que havia sido conquistado recentemente pelos holandeses. Foi durante aquele ano que 

a palavra ‘Parnamirim’ apareceu pela primeira vez por escrito”.  

Cascudo afirma em outra obra que Parnamirim permaneceu desabitada até o ano de 

1927. Antes desse período, ele a caracteriza como sendo uma planície arenosa, de vegetação 

esparsa e de pequeno porte, descrevendo ainda como: “região totalmente deserta, 

improdutiva, inútil”. O etnógrafo define os limites de Parnamirim no começo do século XX 

como sendo o bairro do Alecrim, em Natal e a comunidade de Taborda, localizada no 

município de São José do Mipibu (CASCUDO, 1968, p.226).  

 O tabuleiro de Parnamirim permaneceu despovoado até o início do século XX, quando 

entrou no circuito da aviação comercial internacional transoceânica no final dos anos 20. 

                                                           
14

 Instituto brasileiro de geografia e estatística 
15

 Instituto de desenvolvimento sustentável e meio ambiente 
16

 www.parnamirim.rn.gov.br 
17

 www.camaradeparnamirim.com.br 
18

 Os holandeses invadiram o nordeste brasileiro para garantirem o controle sobre a produção açucareira. 
19

 Ver anexo: Carta Cartográfica nº 1- Cartógrafo George Marcgrave (1643), desenho de Frans Post. 
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Mendes (2000, p.27) afirma que o cenário desabitado
20

 foi modificado quando a companhia 

francesa Latécoère/Aéropostale escolheu o Brasil como “cabeça de linha deste 

empreendimento na América do Sul”, enviando o piloto Paul Vachet acompanhado pelo 

navegador Deley e o mecânico Fayard para localizarem uma área ideal para a instalação de 

um campo de pouso. 

Paul Vachet pousou na praia da Redinha em seu aeroplano e começou as pesquisas em 

busca do local ideal para estabelecimento da pista de pouso. Com o auxílio do coronel do 

exército Luís Tavares Guerreiro, os franceses identificaram o tabuleiro de Parnamirim como a 

área ideal. Segundo Medeiros (1973, p.169): “o terreno de propriedade da família Machado 

foi-lhe doado em seu próprio nome, mais tarde sendo lavrada escritura para a Latécoère”. 

Viveiros descreve depoimento de Vachet sobre a busca que definiu Parnamirim como área 

para o seu campo de pouso (1974, p.126): 

Tendo considerado a planície conveniente para a construção de um 

aeródromo importante, procurei o proprietário do terreno. Tratando-se 

de um português, grande comerciante em Natal, o Sr. Machado, que 

possuía uma imensa propriedade, na qual estava situado o terreno. 

Com uma surpreendente visão de futuro, dando-se conta 

imediatamente da valorização do restante de sua propriedade, pela 

construção de um aeródromo na parte que nos convinha ele fez lavrar 

imediatamente uma escritura de doação do imóvel. 

 

Para a construção do campo de pouso, várias pessoas migraram dos pequenos 

povoados próximos da área, na época pertencentes aos municípios de Macaíba e São José do 

Mipibu, como Passagem de Areia e Taborda, respectivamente. Sendo assim, a formação de 

Parnamirim enquanto núcleo populacional ocorreu a partir das migrações oriundas das regiões 

circunvizinhas com o objetivo de fugir da carência de trabalho no campo e encontrar 

ocupação na construção do aeródromo. Sobre essa primeira expansão, Viveiros nos informa 

(1974, p.127): “e Parnamirim cresceu, assustadoramente, a partir de então, formando-se ao 

seu redor um aglomerado humano que deu lugar, depois, à formação da cidade do mesmo 

nome”. 

O nascimento da primeira Parnamirim ocorreu de forma desorganizada e imprevista, 

com algumas famílias se instalando de maneira improvisada para realizar os trabalhos de 
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 Na obra, Relação dos proprietarios dos estabelecimentos ruraes recenseados no Estado do Rio Grande do 

Norte / Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, Directoria Geral de Estatistica (sic), do ano de 1924, 

não existe qualquer referência de produtores na região de Parnamirim. 
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construção da pista. Sobre esse primeiro povoado, Cascudo (1968, p.227) afirma que “[...] 

nasceu uma aldeia com a impetuosidade dos fenômenos naturais, povoado disforme, confuso, 

aglomerado de casinhas de taipa, barracões de madeira, cachicholas de folhas de flandres, 

tábuas podres e torrões de barro [...]”. 

Mesmo diante do número de trabalhadores disponíveis, a pista de pouso da Latécoère 

foi inaugurada incompleta em outubro de 1927. O dia em que ocorreu a aterrisagem do 

primeiro avião significou o início da história de Parnamirim e de sua relação com os ares. O 

aviador Joseph Le Brix acompanhado por Diondonne Costes realizou o primeiro voo direto da 

África, pousando com sua aeronave Nugesseet-coll em Parnamirim e assim estabelecendo a 

linha aeropostal ligando a América do Sul ao mundo. Nas palavras de Viveiros (1974, p.65): 

“depois de alcançar a cidade onde fez evoluções, rumou ao campo de pouso de Parnamirim 

em cujos ângulos ardiam quatro imensas fogueiras, sendo os primeiros aviadores, em 

travessia atlântica [...]”. 

Nos anos seguintes, ocorreu a popularização do campo de pouso com a realização dos 

famosos reides aéreos. Viveiros (1974) conta que importantes aviadores pousaram no 

aeródromo, entre eles Martinez Pinillos e Zegarra (1928), J. A. Mollison (1933), Laura Ingalls 

(1934), o aviador italiano Moscatelli (1938) e as Fortalezas voadoras, comandadas pelo major 

general norte-americano Delos C. Emmons. Entretanto, o início da Segunda Guerra Mundial 

significou o fim da aviação comercial transatlântica e o aeródromo de Parnamirim assumiu 

outro papel na aviação mundial. 

Do 1930 até 1945, o Brasil foi governado pela figura de Getúlio Vargas, que saiu de 

uma condição provisória para governo constitucional e depois para um regime autoritário. Seu 

governo coincide com os efeitos da crise de 1929 no mundo, com a ascensão dos partidos de 

extrema-direita e a eclosão da Segunda Guerra Mundial, fato extremamente importante para a 

origem da história de Parnamirim. 

A partir de 1937, a ditadura varguista aproxima-se do modelo implantado pelos 

regimes de exceção da Europa e assim passa a ocorrer uma cooperação tanto no campo 

político-ideológico quanto no plano econômico. Diante desse posicionamento, Getúlio Vargas 

anuncia a sua neutralidade diante da deflagração do conflito em 1939, permanecendo com 

esse discurso até o ano de 1942, quando os Estados Unidos pressionaram todos os países 

americanos para entrar no conflito ao lado das forças aliadas. 
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O ano de 1942 foi crucial para a participação ativa dos Estados Unidos no conflito e 

entrada de todo o continente americano nos efetivos de guerra. Um ano antes, o chefe da 

missão militar americana Tenente-coronel Miller assinou com o ministro da guerra do Brasil, 

o general Dutra, um acordo para a criação do “Brazilian American Joint Group of Staff 

Officers”. De acordo com Bandeira (1978, p.246): 

O plano do tenente-coronel Miller consistia em obter que o governo de 

Vargas, quando se tornasse necessário, pusesse à disposição das forças 

armadas dos Estados Unidos, portos, enseadas, aeroportos e 

instalações aeronáuticas do Rio de Janeiro, Salvador, Maceió, Recife, 

Natal, Fortaleza, São Luís do Maranhão, Belém e Amapá; estradas de 

ferro e de rodagem, principalmente as que serviam àquelas regiões; 

rádio, cabos, telégrafo e telefones, usinas de energia elétrica, 

alojamentos, hospitais, armazéns (incluindo gás e óleo), frigoríficos e 

abastecimento local, enfim, todos os setores vitais do Estado 

brasileiro. 

 

Com os acordos firmados entre os governos dos dois países, o nordeste brasileiro 

passou a ser escala obrigatória das aeronaves aliadas com destino ao teatro de guerra na 

África e Europa. O nordeste transformou-se em uma importante área para as operações ao sul 

do Equador e ponto de partida para as aeronaves que precisavam cruzar o Atlântico Sul em 

direção ao front. Foi nesse contexto que o pequeno povoado de Parnamirim foi modificado 

mais uma vez, sediando a mais importante base americana fora de seu território e entrando 

para a história como a base aliada mais movimentada do mundo, consagrando-se como o 

“Trampoline to victory”. 

A localização geográfica estratégica, a existência da pista de pouso dos franceses 

associadas às condições climáticas favoráveis, transformaram o campo de pouso em base de 

fluxo intenso. Segundo Mendes (2000), as aeronaves desciam em Parnamirim Field, 

consertavam avarias, abasteciam e voltavam ao combate às tropas do Eixo presentes no 

‘Africa Korps’. 

Assim, a pequena população acompanhou o surgimento de uma nova Parnamirim, 

cujo crescimento atingiu o mesmo ritmo do tráfego aéreo intenso, provocado pelo grande 

deslocamento de homens e tropas no campo. Ao núcleo original, somou-se grande quantidade 

de novos moradores que vinham dos municípios vizinhos para aproveitar a oferta de 

empregos para os civis ou mesmo para perambular pelo terreno da base em busca de outras 

atividades. Diante das evidências, é possível afirmar que o processo de urbanização de 
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Parnamirim está relacionado diretamente com o estabelecimento das estruturas bélicas no Rio 

Grande do Norte em função dos esforços de guerra, como bem assinala Clementino (2001). 

Dessa forma, a base militar de Parnamirim Field atraiu novos habitantes, 

desenvolvendo a economia local, auxiliando no processo de urbanização, transformando a 

paisagem com a montagem de uma infraestrutura nunca vista em todo o estado. A estrutura 

física da base americana revestia-se de uma modernidade necessária à dinâmica da 

movimentação que ali operava.  

O impacto causado pela instalação de uma estrutura militar de grandes proporções em 

um estado de pequeno porte como o Rio Grande do Norte alterou profundamente o 

desenvolvimento econômico da capital, porque fez surgir um novo mercado consumidor e 

modificou, sobretudo, a vida cotidiana, com o aparecimento de novas relações de trabalho, 

surgimento de outros hábitos e principalmente a presença de uma nova localidade nascida às 

margens do aeroporto: Parnamirim. 

A evolução urbana de Parnamirim foi comentada por vários pesquisadores, entretanto, 

os arranjos políticos para que ela viesse a existir são raramente explorados. A produção 

bibliográfica tradicional sobre a história de Parnamirim despreza diversos atores sociais 

importantes dentro desse processo e exalta a figura do coletivo, como se não se necessitasse 

de qualquer orientação ou liderança para transformar um tabuleiro em uma cidade. Assim, na 

descrição de Cascudo vemos a ausência dos sujeitos históricos e a exaltação da naturalidade 

desse processo de urbanização (1968, p.228):  

O acampamento tumultuoso, sujo, sonoro, palpitante a oeste, tornou- 

se um grupo de ruas limpas, decentes, praças claras, residências 

modernas, iluminação elétrica, água fácil, Capela de N. Sª (sic) de 

Fátima. A vila nascera a 3 de novembro de 1943. Distrito de Natal em 

23 de dezembro de 1948. Freguesia em 1952. 

 

A partir do que foi exposto, observa-se que Parnamirim difere de qualquer outra 

cidade com relação à sua formação histórica, devido seu desenvolvimento em função da 

instalação da base militar. O pequeno povoado original serviu de apoio às novas construções 

que se edificaram ao redor do aeroporto com o fornecimento da mão-de-obra barata, 

abundante e desqualificada vinda dos municípios vizinhos e de outros estados nordestinos.  

O ano de 1943 é o marco para a organização urbana de Parnamirim, com o início das 

operações na base americana e com a reorganização do espaço durante a gestão do então 
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prefeito da capital José Augusto Varela. Ele convidou o fiscal de rendas da prefeitura de 

Natal, Josafá Sisino Machado, para coordenar as obras de urbanização de Parnamirim, 

entregando a ele a função de administrador da vila. Josafá Machado, natural da cidade do 

Crato, no estado do Ceará, veio com o pai para o Rio Grande do Norte participando 

ativamente do cenário potiguar, ocupando um cargo de confiança que lhe rendeu o papel de 

primeiro administrador de Parnamirim.  

Ele foi o responsável por distribuir os primeiros lotes de terra da vila e organizar o 

traçado urbano com a ajuda do arquiteto Wilson Miranda. Segundo o seu filho Winston 

Churchill Machado (73 anos), Josafá Machado foi a mola mestra que deu início ao processo 

de organização política de Parnamirim. Em seu depoimento, ele afirma que:  

Quando ele chegou em Parnamirim, era um povoadozinho, medíocre,  

pequenininho, sem razão de ser. Daí, José Varela, que era o prefeito 

da época, convidou ele e disse: Josafá, eu preciso que você vá 

organizar um povoadozinho para mim. Ele foi com força total e foi 

quem fez tudo, rua por rua foi feita por meu pai e pelo arquiteto doutor 

Wilson Miranda, que organizou a primeira Parnamirim. 

 

Coube então para Josafá Machado a tarefa de organizar o espaço urbano, dotando 

Parnamirim de sua primeira infraestrutura. Um exemplo é a distribuição de terras para os 

primeiros moradores, a transferência da primeira feira instalada na rua senador João Câmara, 

antiga 30 de março para o centro de Parnamirim, onde hoje é a igreja católica (antiga praça 

Presidente Roosevelt). Segundo depoimento de seu outro filho, Iram Pereira Machado (66 

anos), Josafá construiu uma espécie de tenda, na forma de galpão grande em frente à antiga 

prefeitura de Parnamirim para abrigar os comerciantes locais.  

Na medida em que as atividades na base militar ficavam mais intensas, aumentava o 

número de pessoas que chegavam para morar e trabalhar na primeira Parnamirim e aos 

poucos, o traçado das ruas era criado. Em torno do crescimento do povoado nas proximidades 

da base aérea militar, o pesquisador Viveiros afirma que (1974, p.127): “Parnamirim cresceu 

assustadoramente, a partir de então, formando-se ao seu redor um aglomerado humano que 

deu lugar depois, à formação da cidade de mesmo nome”.  

Sobre o período de organização da urbanidade da então vila de Parnamirim, Winston 

Churchill recorre às suas memórias para afirmar que o nome das ruas do centro de 

Parnamirim são todos de oficiais da aeronáutica pelo fato de Josafá Machado ter procurado o 
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então Comandante Interino da Base Aérea de Natal, o Major Aviador José Vaz da Silva, para 

que sugerisse nomes para os logradouros.  

O comando da base enviou os nomes e o currículo de cada um dos oficiais, com a 

biografia, e o que eles significavam para a aeronáutica. De acordo com esse fato, encontra-se 

no centro original da cidade ruas denominadas Tenente Novais, Aspirante Mena Barreto, 

Tenente Bulhões, Tenente doutor Luiz Antônio, Comandante Petit, entre outros. Isso 

comprova a relação estreita estabelecida entre a cidade e a base.  

Com base nos depoimentos e nas pesquisas realizadas, pode-se afirmar que Josafá 

Machado deu ao primeiro núcleo urbano de Parnamirim uma feição mais organizada, 

preocupando-se com a economia local, abastecimento de energia, saúde pública e educação 

para seus habitantes. Como exemplo, sabe-se que em sua gestão foram criados o posto de 

puericultura, o cemitério público, a lavanderia pública, a feira pública e a primeira escola. 

Sobre esse desenvolvimento, Cascudo afirma que (1999, p.401):  

Além do campo do americano, feito por ele à sua imagem e 

semelhança jovial, ergueu-se outra Parnamirim, não militar como a 

Base Aérea, mas civil e pobre, a vila ampla, ensolarada, com grupo 

escolar, iluminação elétrica, assistência, higiene, sem becos, sem 

travessas, sem monturas (...). 

 

Quanto à emancipação e criação do município de Parnamirim, ocorreu em 17 de 

dezembro de 1958, por decreto-lei número 2.325, do então governador do Estado, Dinarte de 

Medeiros Mariz. Hoje, Parnamirim corresponde a terceira maior economia do estado do Rio 

Grande do Norte, com amplo desenvolvimento dos setores industriais e de serviços, atuando 

ainda como polo atrativo para novos habitantes. Segundo o último censo demográfico, a 

cidade conta com 202.413 habitantes (IBGE, 2010)
21

, um crescimento vertiginoso se 

comparado ao reduzido número de moradores da primeira Parnamirim.  

A partir do exposto, podemos concluir que foi durante a gestão de Josafá Sisino 

Machado enquanto administrador que Parnamirim se inscreveu no campo educacional com a 

fundação da primeira instituição pública de ensino, o Grupo Escolar Presidente Roosevelt. O 

desenvolvimento da educação de Parnamirim será discutido no próximo tópico, quando 

apresento a evolução da educação entre da década de 1940 até os dias atuais. 

                                                           
21

 Disponível em: http://www.parnamirim.rn.gov.br/estatisticasemapas. Acesso em: 18.03.2013 

http://www.parnamirim.rn.gov.br/estatisticasemapas
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3.2 O desenvolvimento da educação em Parnamirim 

 Segundo Ferreira (2004, p.15), da mesma forma que não existe sociedade humana sem 

homens, não é possível conceber a vida social sem educação, pois é através dela que o 

indivíduo é socializado dentro do seu meio social e recebe os valores, crenças e hábitos que 

caracterizam o seu grupo e cultura no geral. 

 Para Ferreira (2004, p.17), o conceito de educação engloba vários aspectos, como a 

transmissão familiar e comunitária dos saberes sociais. Envolve a formação de conhecimentos 

que ocorrem através do ensino escolar da cultura pública e da aprendizagem formal das ideias, 

valores e atitudes do grupo. Na mesma perspectiva, Aranha (1990) indica que a educação é o 

que mantém viva a memória de um povo, lhe dando condições para garantir a sua 

sobrevivência, seja material ou espiritual. A educação é fundamental para a socialização do 

homem e sua humanização. 

Desta forma, Ferreira conclui que a educação se ocupa do cotidiano, do pessoal e do 

imediato na vida dos homens concretos, assumindo um caráter de aplicabilidade técnica e de 

intervenção na realidade social que lhe é característico, sendo, neste sentido, objeto de 

ferrenhas disputas de movimentos, partidos e governos em todo o mundo.  

Tratar da relação entre sociedade e educação a partir de uma abordagem social, 

cultural e histórica exige um esforço analítico para relacionar os olhares reflexivos de 

diferentes campos de estudos para essa imbricada relação. Analisando o surgimento de 

Parnamirim, no final da primeira metade do século XX, percebemos o quanto a educação teve 

um papel importante na organização da sociedade local.  

Antes de apresentar o panorama dos primórdios da educação de Parnamirim, é 

importante destacar que com o final da Segunda Guerra Mundial e a deposição do presidente 

brasileiro Getúlio Vargas, os contextos de desenvolvimento do plano de educação nacional 

foram transformados.  

Devido à escassez de documentos históricos sobre a época de formação do núcleo 

populacional de Parnamirim, a história oral foi minha principal ferramenta para descobrir 

fatos e contextos de uma fase que lançou os alicerces da atual educação parnamirinense. Para 

me auxiliar a compreender o surgimento da educação no então povoado, meus principais 

interlocutores foram os senhores Winston Churchill Machado e Iram Pereira Machado.  
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Ambos afirmam que o ensino em Parnamirim começou através das aulas em 

domicílio, ministradas por professoras que reuniam em sua própria casa ou numa área 

improvisada crianças de diferentes níveis de aprendizagem e ministravam o ensino das 

primeiras letras e em seguida, introduziam os primeiros conteúdos de língua portuguesa e 

matemática.  

Eles são unânimes ao apontar os pioneiros da educação de Parnamirim: professora 

Nisia Pereira Lima Machado e professor Homero de Oliveira Dantas. Os dois professores 

foram peças-chave para a criação do Grupo Escolar Presidente Roosevelt
22

, no ano de 1945 

considerada a primeira escola pública de Parnamirim. Além do professor Homero e da 

professora Nisia, a professora Francisca Bezerra de Sousa, também conhecida como 

Francisquinha Canuto, trabalhou no grupo escolar e foi diretora da escola. 

 Originalmente localizado na antiga Avenida Fabrício Pedroza, hoje Avenida Everaldo 

Breves, a escola foi instalada em uma casa alugada, de forma bem precária, sem oferecer as 

devidas condições de higiene e segurança para alunos e professores, funcionando nesse 

mesmo local até sua transferência para o prédio localizado na rua Edgar Dantas construído 

pelo então governador Silvio Pisa Pedroza, no ano de 1952.  

A segunda escola pública fundada em Parnamirim foi a Escola Santos Dumont
23

, 

ainda conhecida como “Escola de base”. Ela foi criada em 08 de maio de 1947 pelo então 

Comandante Interino da Base Aérea de Natal, o Major Aviador José Vaz da Silva
24

, e 

conveniada com a SEEC
25

 em fevereiro de 1976. A escola, sediada no Setor Oeste da antiga 

Base aérea de Natal, foi construída para atender aos filhos dos militares e civis que 

trabalhavam no local. O senhor Iram Pereira Machado lembra que havia um transporte 

concedido aos filhos dos funcionários civis e militares da Escola de Base, para levá-los até as 

escolas de Natal quando passavam no exame ginasial fazer o curso científico
26

.  

Com o crescimento da população, ficou difícil encontrar uma vaga para as crianças e 

adolescentes nas escolas da vila, pois o Grupo Escolar Presidente Roosevelt sofria de graves 

problemas de infraestrutura e a Escola Santos Dumont era exclusiva para os filhos dos 

                                                           
22

 Diário Oficial nº 417 de A República – 5ª feira, 12/07/1945 
23

 No ano de 2014, a Escola Estadual Santos Dumont foi transferida para nova sede construída com recursos do 

governo estadual. 
24

 Nomeação disponível no sítio: http://www.jusbrasil.com.br/diarios/2330856/dou-secao-1-06-05-1947-pg-1. 

Acesso em: 02 de abril de 2013. 
25

 Secretaria Estadual de Educação e Cultura 
26

 Correspondente ao ensino médio. 

http://www.jusbrasil.com.br/diarios/2330856/dou-secao-1-06-05-1947-pg-1
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trabalhadores civis da base e dos militares. A opção encontrada foi criar pequenas salas de 

aulas improvisadas nas casas das próprias professoras. Assim, além das escolas públicas 

fundadas na década de 1940, a década de 1950 assistiu o aparecimento das salas de aula 

particulares e das primeiras instituições privadas no então distrito de Parnamirim: O Instituto 

Parnamirim e o Colégio Santo Expedito. 

A educação desse período é inspirada na Carta Constitucional
27

 aprovada em 18 de 

setembro de 1946, durante o governo do então presidente Eurico Gaspar Dutra. No título VI 

‘Da família, da educação e da cultura’, o capítulo II é dedicado à educação e a cultura. Em seu 

artigo nº166
28

 ficou determinado que a educação seria um direito de todos e deveria ser 

ministrada em casa e nas escolas. Entretanto, no artigo seguinte determinou-se que as 

instituições privadas poderiam ministrar a educação escolar, apenas se obedecessem às leis do 

Estado. Assim, enquanto o ensino primário era obrigatório e gratuito, o ensino ginasial e 

colegial era apenas para aqueles que demonstrassem carência de recursos financeiros que os 

impedissem de frequentar uma escola particular.  

Em relação ao surgimento das escolas particulares do distrito, o interlocutor Iram 

Pereira Machado afirma que foi aluno da professora Enedina Eduardo do Nascimento que 

fundou, na década de 1950, o Instituto Parnamirim. Ele também aponta para a existência da 

escola de Maria Araújo que funcionava em sua própria casa. Depois a professora abriu uma 

sala mais ampla, com bancos escolares, vizinha à sua residência. O ensino ministrado era 

extremamente tradicional com aplicação de castigos físicos aos alunos que erravam as lições 

ou se comportavam mal. Entretanto, a maior escola particular do período pertenceu ao 

Tenente Luiz Gonzaga de Andrade: o Colégio Santo Expedito. A escola era conhecida por sua 

rígida disciplina e ensino de qualidade. Com a morte de seu fundador, a escola foi fechada no 

final da década de 1960.  

Além das escolas particulares citadas, Parnamirim passou a contar com uma 

instituição de ensino ginasial, o Colégio Cenecista
29

 Augusto Severo, que passou a funcionar 

                                                           
27

 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao46.htm. Acesso em: 29 

de abril de 2013. 

 

 
29

 A Campanha Nacional de Educandários Gratuitos teve sua origem no projeto iniciado em Recife-PE no ano de 

1943, Ginasiano Pobre ou Ginásio Pobre. O movimento foi criado por jovens universitários. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao46.htm
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no ano de 1957, através da Campanha Nacional de Escolas de Comunidade, instituição 

fundada no ano de 1943 a partir da Campanha Nacional de Educandários Gratuitos
30

.  

Foi apenas após o fim do regime de Estado Novo, instalado por Getúlio Vargas, que o 

Governo Federal procurou centralizar as diretrizes da educação pública, criando leis orgânicas 

para o ensino primário e secundário com validade em todo o território nacional. Sobre o 

ensino primário, o Decreto-Lei nº 8.529 de 02 de janeiro de 1946 demonstrou a influência do 

movimento renovador e dos princípios do “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova” de 

1932. 

Na década seguinte, o movimento de defesa da escola pública foi intensificado e o 

debate foi ampliado, englobando não apenas intelectuais e políticos, mas chamando para 

arena de discussão os professores, estudantes e sindicatos. Segundo Azanha (1999, p.167-

169), a liderança dos debates coube ao estado de São Paulo, representado pela Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da USP, com destaque para o professor Roque Spencer Maciel de 

Barros, que tratou de fazer a defesa do papel do estado para assegurar a liberdade de ensino e 

dessa forma “conduzir a educação sem a preocupação do proselitismo ideológico ou 

confessional e sem a ambição do lucro”. 

Apesar da força das discussões e relevância dos debates, a oposição ao ensino público 

gratuito venceu com seu discurso de liberdade para a educação, garantindo dessa forma a 

permanência das instituições de ensino privadas e com apoio do investimento público. A Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional aprovada em 21 de dezembro de 1961 

representou um retrocesso ao anteprojeto original, comprometendo o desenvolvimento da 

educação brasileira diante dos interesses mercadológicos e financeiros nas décadas seguintes. 

O golpe de 1964 e a instalação do regime militar com duração de mais de 20 anos 

selou definitivamente os destinos do ensino público brasileiro, seja pela repressão aos 

professores, funcionários da educação e estudantes, seja pela ausência de políticas públicas 

voltadas para a educação básica. Nessa época, o governo federal procurou atender às 

exigências do mercado externo e promoveu uma educação de caráter profissionalizante de 

acordo com uma visão tecnicista do processo de ensino.  

                                                           
30

 Na página 635, da Seção 1 do Diário Oficial da União (DOU) de 16/12/1965 encontra-se uma contribuição de 

Cr$ 6.000,00 do Ministério da Educação e Cultura para obras e equipamentos do Ginásio de Parnamirim.  
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O governo brasileiro, ainda na condição de um regime militar, realizou seus primeiros 

investimentos para aproximar os meios da informática e da comunicação do cenário educativo 

através de diferentes programas, preparando o terreno para a posterior implantação de uma 

política pública para a educação tecnológica. 

Voltando para a análise dos contextos históricos, com a abertura política e o processo 

de redemocratização do país a partir do ano de 1985, o novo regime republicano iniciou os 

debates para elaboração de uma nova carta constitucional. A Assembleia Nacional 

Constituinte votou a nova carta em 1988, na qual a educação aparece como um dos direitos 

sociais (Capítulo II, Art.º 6º). No capítulo III, do Título VIII, Da ordem Social, o texto 

constitucional garante que: 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

 

Ainda dentro desse pressuposto, no Art. 214, o texto da Constituição indica como uma 

das metas a “promoção humanística, científica e tecnológica do País”. Ou seja, a educação 

sendo alçada ao patamar de função estratégica para o desenvolvimento nacional. Assim, estes 

objetivos foram ampliados na elaboração do Plano Nacional de Educação, já previsto na Carta 

Constitucional, e elaborado após a criação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Concomitantemente ao desenvolvimento das políticas de educação pelo Estado, a 

cidade de Parnamirim crescia e o número de escolas aumentava, tanto nas redes municipal e 

estadual, quanto na rede privada. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
31

, no ano de 

2010, a população de Parnamirim atingiu a marca de 202.456 habitantes. Para atender essa 

demanda, o município contava com 84 escolas de ensino fundamental, 59 pré-escolas e 20 

escolas de ensino médio. Desse total, a rede municipal de ensino possui 44 escolas de ensino 

fundamental e 17 centros infantis de educação pré-escolar. No próximo tópico, será feita a 

análise do desenvolvimento da aplicação das TIC e do uso do computador no Estado do RN e 

como é realizada em Parnamirim através dos dados coletados a partir das pesquisas da FGV e 

das entrevistas realizadas. 

                                                           
31

 Disponível em: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=240325#topo. Acesso em: 03 de 

maio de 2013. 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=240325#topo
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3.3.1 ProInfo Integrado em Parnamirim  

 Na pesquisa realizada em 2012 pelo Centro de Políticas Públicas (CPS) da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), O Rio Grande aparece na décima terceira (13ª) posição no uso do 

micro computador com internet no Ranking de Acesso por Unidade da Federação, ou seja, 

segundo a pesquisa, 22,7% da população utiliza o computador conectado a uma rede. O Rio 

Grande do Norte ocupa o 1º lugar no Nordeste no número de micro computadores por 

domicílio 

Tabela 5- Quadro apresentando a distribuição de micro computador por domicílio de acordo com pesquisa da FGV, 

2012. Adaptado pela pesquisadora. 

Micro por domicílio Porcentagem 

Média nacional 41, 1% 

Média do Rio Grande do Norte 27, 9% 

 

 É também o Estado nordestino com a maior porcentagem de computadores com acesso 

à internet. Esse dado não quer dizer que exista cobertura do sinal de internet em todo o Estado 

ou que a distribuição dessa conectividade seja homogênea. Os bairros afastados da periferia e 

os pequenos municípios potiguares vivem um quadro de exclusão digital, seja pela falta de 

recursos para adquirir um microcomputador em função das condições socioeconômicas de 

parte da população, ou pelas dificuldades de conexão com a internet. 

Tabela 6- Quadro apresentando uso do computador conectado com a internet segundo pesquisa da FGV, 2012. 

Adaptado pela pesquisadora. 

Micro com internet Porcentagem 

Média nacional 33, 2% 

Média do Rio Grande do Norte 22, 07% 

 

 No ranking municipal de acesso domiciliar, elaborado pelo Centro de Pesquisas 

Sociais da Fundação Getúlio Vargas, a cidade de Parnamirim supera a capital Natal e outras 

grandes cidades tanto no número de micro por domicílio quanto no número de computadores 

com acesso à rede, totalizando quase 41%. Além de acessar a internet de casa, os moradores 

de Parnamirim também acessam a rede da casa de parentes, Lan houses e, em menor 

proporção, nas escolas). 

Tabela 7- Quadro apresentando relação de micro computador por domicílio nas três principais cidades do RN, 

segundo pesquisa da FGV, 2012. Adaptado pela pesquisadora. 

Micro por domicílio Porcentagem 

Parnamirim 40,96% 
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Natal 39,28% 

Mossoró 29,31% 

 

Tabela 8- Quadro apresentando presença do micro computador conectado com a internet nas três principais cidades 

do RN, segundo pesquisa da FGV, 2012. Adaptado pela pesquisadora. 

Micro com internet Porcentagem 

Parnamirim 49,90% 

Natal 46,77% 

Mossoró 37,68% 

 

O Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo) foi implementado no 

município de Parnamirim no dia 26 de agosto de 2010 com o objetivo de preparar 150 

professores, monitores e coordenadores para disseminar a cultura tecnológica/ digital entre os 

alunos da rede municipal. Na ocasião, a secretária municipal de educação e cultura era a 

professora Raimunda Basílio, que atestou o envio de material pelo Ministério da Educação 

para equipar todas as escolas municipais com laboratórios de informática. O que chama 

atenção para o início do processo é o fato de que os primeiros professores formadores foram 

escolhidos pela equipe organizadora do ProInfo, levando em consideração sua experiência 

anterior nos laboratórios das escolas. 

A equipe do ProInfo Parnamirim promoveu os cursos de ‘Introdução à educação digital’ 

e ‘Ensinando e aprendendo com as TIC para os professores da rede de ensino municipal que 

assumiram os laboratórios na condição de regentes. Apesar do discurso da equipe apontar 

para a eficácia dos cursos e treinamentos, muitos professores discordam que as escolas 

estejam de fato inseridas dentro de uma cultura digital. Ao abordar alguns professores da rede 

municipal sobre a eficácia das aulas ministradas nos laboratórios de informática para a prática 

educativa e o processo de ensino-aprendizagem, alguns apontaram as fragilidades encontradas 

no processo, entre elas, laboratórios fechados, máquinas quebradas, gestores apáticos ao 

programa, regentes ausentes. 

A equipe do Proinfo Parnamirim é formada pelos professores João Bosco Macedo, 

Juliana Lacerda da Silva Oliveira, Pedro Gomes da Silva, Russiane Costa Caxias e Tereza 

Cristina Félix de Andrade Silva. Essa equipe é responsável por ministrar os cursos do Proinfo, 

acompanhar os professores regentes e de buscar soluções para os problemas enfrentados nos 

laboratórios de informática da rede municipal de Parnamirim. Todos eles são responsáveis 

pelas formações direcionadas tanto para os professores da rede quanto para os professores que 
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atuam nos laboratórios. Cabe também à equipe, visitar periodicamente todas as escolas que 

possuem laboratórios de informática para fornecer auxílio ou orientação para os professores 

regentes. 

O Proinfo Parnamirim não possui um Núcleo de Tecnologias Educacionais, NTM, o 

que demonstra uma falta de vontade política das autoridades do município, pois é preciso 

apenas a criação de uma lei municipal e a construção de um espaço para abrigar os 

equipamentos que são enviados pelo MEC. Mesmo assim, a equipe faz suas formações nas 

escolas da rede municipal, atualmente focando o trabalho na Escola Municipal Ivanira 

Paisinho. 

As principais dificuldades encontradas pela equipe envolvem os problemas técnicos 

que acompanham o uso constante das máquinas. Apesar do município não contar com uma 

equipe técnica de apoio constante para as escolas da rede, os professores regentes recebem 

formação específica para atuar solucionando alguns problemas que se apresentam, ora nos 

computadores, ora na instalação da rede. Através do programa Banda Larga nas Escolas, a 

internet é fornecida pela empresa Oi. Entretanto, além da velocidade dificilmente chegar aos 

dois megabytes por segundo, algumas escolas recebem apenas 1 mbps
32

. A empresa 

fornecedora do serviço também demora a solucionar problemas identificados na rede. Outro 

problema é a falta de mais recursos e investimentos na área da tecnologia educacional no 

município. 

Em relação aos laboratórios de informática, o município de Parnamirim conta com 

quarenta e uma (41) escolas com ambientes tecnológicos em funcionamento. Todos foram 

montados a partir do convênio assinado entre o município e o MEC, a partir do Proinfo no 

ano de 2010. Atualmente apenas três (03) escolas não possuem laboratório, por terem sido 

recém-inauguradas. 

Os laboratórios de informática são o espaço de atuação do professor regente, em 

consonância com o planejamento realizado com os demais professores da escola. Algumas 

escolas trabalham com a prática do agendamento das aulas, permitindo que todas as turmas 

tenham pelo menos uma aula por semana no ambiente tecnológico. Outras escolas deixam 

essa marcação livre. O professor regente do laboratório elabora uma aula a partir dos 

                                                           
32

 Mega bytes por segundo. 
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conteúdos curriculares ou dos temas transversais para as turmas. O professor responsável pela 

disciplina pode acompanhar sua turma, desde que não esteja em seu horário de planejamento. 

Segundo a equipe do Proinfo, nas escolas que estejam temporariamente sem professor 

regente, cabe ao gestor ou gestora executar um planejamento que preveja o uso do ambiente 

tecnológico pelos outros professores da escola. O importante é que o laboratório não fique 

sem uso.  

O (a) professor (a) responsável pela prática educativa nos laboratórios é o protagonista 

principal do programa. Em alguns municípios ele (ela) é caracterizado (a) como 

multiplicador. No Proinfo Parnamirim ele (a) é chamado (a) de professor regente. 

Inicialmente os critérios de seleção desse profissional eram estabelecidos pela equipe do 

Proinfo que orientava para que fosse um (a) professor (a) concursado (a), com mais de três 

anos de atuação no funcionalismo municipal e que demonstrasse interesse ou aptidões para o 

trabalho nos ambientes tecnológicos. Atualmente essas orientações permanecem, entretanto, 

já existem indicações de professores (a) com readaptação de função. Para a equipe não é um 

problema, pois aquele (a) profissional receberá a formação que o tornará apto (a) para atuar 

no laboratório. 

Atualmente o município de Parnamirim conta com 36 professores regentes ou 

multiplicadores. Esse número oscila anualmente em função dos afastamentos, 

remanejamentos e licenças que os professores recebem. No início do ano letivo ocorre o 

primeiro encontro que apresenta o tema geral que será trabalhado ao longo do ano e define as 

funções dos professores regentes, fornecendo uma formação para as temáticas que podem ser 

abordadas na sua prática educativa no laboratório de informática. 

O trabalho com os professores regentes tem início na semana pedagógica do 

município, quando eles recebem uma formação através de minicurso ou palestra sobre a 

temática que será trabalhada ao longo do ano. No ano de 2014, os professores regentes 

participaram do minicurso ministrado pela professora especialista Aleika Aline Alves de 

Carvalho sobre ‘Robótica educacional e sua contribuição no processo de aprendizagem’. O 

curso teve duração de oito (08) horas e ocorreu no laboratório de informática da Escola 

Municipal Ivanira Paisinho. 

Após esse curso de formação, o professor regente retorna para a escola na qual está 

lotado, discute o projeto principal com a equipe de professores e coordenadores, descobre 
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quais professores estão interessados em trabalhar em conjunto nessa proposta e decidem quais 

turmas podem fazer parte desse projeto. Segundo Abranches: “O papel do professor é 

redefinido e revalorizado para auxiliar o desenvolvimento dos alunos diante do computador” 

(2003, p.132). 

No ano passado, a equipe do Proinfo tinha elaborado um projeto em parceria com a 

professora doutora Marta Pernambuco para discutir interdisciplinaridade nas escolas através 

do laboratório de informática com a mediação dos professores regentes, entretanto, a greve 

prolongada dos professores da rede municipal de ensino acabou comprometendo o andamento 

do projeto que teve que ser adiado. 

Depois ocorrem encontros mensais para formação e oportunização de um debate sobre 

as dificuldades, as práticas implementadas e as experiências de êxito. Os encontros ocorrem 

geralmente em uma sexta-feira do mês, nos dois turnos. No meio do ano letivo, ocorre um 

seminário para que os professores regentes apresentem os projetos desenvolvidos nos 

ambientes tecnológicos. Ao final do ano, eles organizam junto com a equipe do Proinfo o 

simpósio regional para socializar suas experiências, ministrar oficinas, minicursos e promover 

debates através dos grupos de trabalho. 

No último ano, os professores regentes participaram das oficinas pedagógicas sobre, 

manutenção de micro, avaliação e planejamento, tecnologia e leitura, registro, podcast, 

webquest, atividade em página offline, produção de livro digital, formfácil, stopmotion, além 

de atividades com trocas de experiências. No ano de 2014, a meta principal é desenvolver 

projetos com robótica educacional e a construção de um acervo de atividades para trabalho 

dos professores nos laboratórios. Desde o ano de 2013 estão sendo selecionados materiais, 

desde livros digitais, áudio livros, HG e fotografias. A ideia da equipe é que esse material 

fique disponível para ser utilizado nos ambientes tecnológicos. Também estão desenvolvendo 

um sistema de utilização do laboratório de informática com páginas off-line. O site é 

desenvolvido dentro do próprio computador e pode ser acessado mesmo sem a conexão com a 

internet. 

As formações oferecidas pela equipe do Proinfo Parnamirim dirigem-se para dois 

públicos distintos, os professores da rede municipal de ensino e os professores regentes. Os 

professores da rede são convidados, junto com os gestores e coordenadores para participar dos 

três cursos oferecidos pelo Proinfo Integrado. 
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Esses cursos acontecem no turno da noite, na Escola Municipal Ivanira Paisinho, onde 

já funciona um pólo da Universidade Aberta do Brasil, UAB em parceria com o IFRN. A 

frequência aos cursos não é obrigatória, mas a maioria dos professores procura participar, seja 

para seu aperfeiçoamento profissional, seja para pontuar no plano de cargos. Os professores 

cursistas são acompanhados pela equipe do Proinfo e estimulados a incorporar os novos 

saberes sobre a tecnologia educacional em sua prática pedagógica. Para isso acontecer, é 

necessário que desenvolvam uma atividade utilizando as TIC em sala de aula. 

A avaliação dos cursistas ocorre da seguinte forma: envio de um relatório descrevendo 

as atividades desenvolvidas e uma avaliação na plataforma. Segundo a equipe do Proinfo, 

apesar dos diferentes estímulos dados durantes as formações, os cursos na plataforma 

poderiam ser mais dinâmicos e significativos, de forma que os professores se sentissem mais 

estimulados para participar. Mesmo assim, desde a implantação do Proinfo integrado no 

município, mais de 500 professores já participaram dos cursos de formação. Ainda sobre a 

avaliação, o MEC tem instalado em todas as máquinas um programa chamado Proinfo Data 

que informa diretamente em seu sistema quais cursos foram realizados naquele computador. 

Outros atores sociais são envolvidos no processo de implementação da tecnologia 

educacional, como os alunos e alunas que apresentam habilidades com as novas tecnologias e 

são convidados pelos professores regentes para atuar como monitores ou tutores na turma. A 

comunidade escolar também é envolvida, sendo comum cursos de introdução à informática 

direcionados para os pais e mães dos alunos. 

Perguntados sobre a resistência dos professores ao uso das novas tecnologias em sala 

de aula, a equipe afirmou que resistem à inserção das novas tecnologias os profissionais que 

já tem muitos anos de formação acadêmica e de atuação na rede de ensino. Eles são chamados 

de imigrantes digitais e se posicionam contra o computador muito mais por medo e 

desconhecimento do que por qualquer outro motivo. O inverso ocorre com os professores 

mais jovens, que já nasceram em um mundo dominado pela tecnologia e convivem bem com 

os imperativos da cultura tecnológica. 

No próximo tópico, será descrito o campo de pesquisa na Escola Municipal Alzelina de 

Sena Valença, e a partir dos dados apresentados, será realizada uma reflexão apontando para 

uma nova perspectiva sobre a relação entre sociedade da informação, cibercultura e educação. 
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4. DEFININDO PERCURSOS ATÉ O CAMPO 

A pesquisa de campo pode ser comparada a uma viagem que será realizada para um 

novo roteiro. Algumas daquelas paisagens são comuns no seu ambiente, mas existe sempre a 

expectativa sobre o que será encontrado quando finalmente se chegar ao destino. Certeza que 

a atmosfera será um tanto diferente, mas não de todo desconhecida pelo viajante. Ele ou ela, 

na medida em que chega naquele novo espaço, desperta olhares, curiosidades, desconforto 

pela sua presença. Alguns nativos se perguntam quem é aquele que chega? Quais suas 

intenções? Vai demorar-se? Está de passagem? É uma viagem curta? As expectativas são 

criadas de ambos os lados e de certo, todos saem diferentes depois daquela experiência que, 

por mais breve que seja, construirá novos sentidos para quem fica e quem vai. 

A metáfora elaborada é para destacar que para todo pesquisador e pesquisadora, uma 

das etapas mais complicadas da pesquisa é a definição do campo e a sua chegada, pelo fato 

das muitas negociações que devem ser estabelecidas para o início dos trabalhos in locus e 

pelas diferentes expectativas que são elaboradas ao longo do processo.  A busca pela escola 

da rede municipal na qual seria desenvolvida a investigação começou no início do segundo 

semestre do ano de 2012, quando interpelou-se alguns professores de Parnamirim sobre o 

funcionamento das atividades nos laboratórios de informática nas escolas onde trabalhavam.  

Os primeiros relatos revelaram aspectos raramente discutidos nos trabalhos de 

pesquisa, especialmente quando são demonstrativos dos conflitos políticos existentes dentro 

dos muros da escola. Das muitas dificuldades enfrentadas nas escolas da rede municipal de 

Parnamirim, alguns professores apontaram como mais grave a existência de laboratórios 

completos sem funcionar seja pela falta da figura do professor regente para desenvolver as 

atividades ou pela inépcia dos gestores escolares. Outro ponto indica as fortes relações de 

dominação política que vigoram no espaço escolar, demonstradas através do afastamento dos 

laboratórios dos profissionais que aderiram ao movimento grevista e que tiveram que retornar 

para sala de aula, como uma espécie de punição. 

O município de Parnamirim é atualmente administrado pelo prefeito Maurício 

Marques, reeleito pela legenda do PDT e com apoio de grandes grupos políticos e partidários. 

O município ainda conta com um modelo de indicação de gestores e coordenadores calcado 

na máquina eleitoreira, com a interferência direta dos vereadores nas nomeações dos quadros 

administrativos das escolas da rede municipal. Assim, poucas escolas contam com gestores 
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preparados e formados nas respectivas áreas de atuação, sendo mais comum encontrar um 

quadro de dirigentes escolares mais comprometido com os interesses dos vereadores que os 

nomearam para aquele cargo comissionado, do que com os verdadeiros problemas da 

comunidade escolar. 

As sucessivas greves municipais demonstram o espectro do descontentamento da 

classe com a política que vem sendo direcionada para o setor, sendo uma das últimas 

conquistas a implementação da eleição direta para gestores das escolas a ser executada até o 

ano de 2015. Entre os dias 17, 18 e 19 de março de 2014, ocorreu a Parada Nacional da 

Educação. Em algumas escolas, os professores que aderiram tiveram que se comprometer em 

repor as aulas em outro período.  

Diante então dessas primeiras questões, programou-se o início da pesquisa no contexto 

escolar para o segundo semestre de 2013, quando surgiu a ideia de fazer essa investigação na 

Escola Municipal Ivanira Paisinho de Vasconcelos, por duas razões: o fato dela sediar um 

polo da UAB e pelas formações do Proinfo Integrado serem realizadas nessa escola. Pouco 

tempo depois, a greve dos servidores municipais foi deflagrada e acabou-se aguardando o seu 

término para retomar as negociações para começar a pesquisa de campo. Em meados de 

outubro de 2013, entrou-se em contato com o atual gestor da escola. Foi feita uma breve 

apresentação da pesquisa e solicitada a autorização para realização do trabalho de 

investigação. O mesmo, apesar de mostrar-se bastante solícito, recusou a pesquisa na escola, 

alegando que com a greve dos professores, os alunos e alunas tinham ficado um longo tempo 

sem aula e que estavam sendo repostas antes das férias escolares. Ele também afirmou que 

sua decisão estava baseada em uma orientação da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura, mas que era possível retornar para dar início a investigação no começo do ano letivo, 

que estava programado para 24 de fevereiro. 

Então, do mês de outubro de 2013 até meados de fevereiro de 2014, procurou-se focar 

o trabalho em outras etapas do projeto, adiando o início do campo, o que acabou interferindo 

nos prazos finais. Diante disso, no dia 24 de fevereiro esteve-se na Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura para conversar com a equipe de formação do Proinfo e comunicar que 

começaria o trabalho de pesquisa junto à Escola Ivanira Paisinho naquele mesmo dia. Um dos 

membros da equipe orientou repensar o campo na escola em função de algumas dificuldades 

que estava passando e indicou duas outras escolas para a nossa observação, nas quais não 

haveria entraves para o início imediato do trabalho: a Escola Francisca Fernandes da Rocha, 
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Xixica, localizada no bairro de Monte Castelo, e a Escola Municipal Alzelina de Sena 

Valença, situada no bairro de Rosa dos Ventos. 

Poucos minutos após essa informação, outro participante da equipe do Proinfo 

informou que tinha encontrado o gestor da escola Ivanira nos corredores da secretaria e saiu 

para trazê-lo para conversar. Foi quando o gestor da escola entrou na sala e disse que o 

laboratório não teria condições de começar o ano letivo funcionando, necessitando de reparos 

em muitas máquinas. Diante de sua fala, restou avaliar a sugestão recebida e definir qual 

escola seria melhor para a realização da observação. Deixando a sala do Proinfo, encontramos 

com o gestor da Escola Alzelina que nos reconheceu e deu sua autorização para a realização 

da pesquisa nas dependências da escola.  

Na nossa análise, a escola Francisca Fernandes da Rocha seria mais interessante por 

ter o laboratório de informática funcionando nos três turnos, mas como a disponibilidade para 

pesquisa é apenas nos turnos da manhã e da tarde, deixar um horário descoberto não seria 

positivo para a análise, daí foi feita a escolha pela escola Alzelina de Sena Valença e nos 

organizamos para começar a observação após o feriado de carnaval. O próximo tópico do 

capítulo trará a descrição da observação das dinâmicas desenvolvidas na escola em relação ao 

laboratório de informática.  

4.1 A Escola Municipal Alzelina de Sena Valença: um campo 

A Escola Municipal Alzelina de Sena Valença localiza-se na Rua Joel Imperador, no 

Bairro de Rosa dos Ventos, município de Parnamirim- RN.  O bairro situa-se na zona oeste da 

cidade, limitando-se ao norte com o bairro de Passagem de Areia, a nordeste com o bairro de 

Santos Reis, a leste com o bairro da Cohabinal, a sul com o bairro de Vale do Sol e a oeste 

com o bairro de Santa Teresa, como pode ser observado no mapa.  

 

Figura 2- Mapa dos bairros de Parnamirim- RN. Fonte: Prefeitura Municipal de Parnamirim. 
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Ela funciona no turno da manhã e da tarde e oferece o ensino fundamental I e II, ou 

seja, do 1.º ano ao 9.º ano para as crianças e adolescentes do bairro e áreas vizinhas. A escola 

funciona com a média de 35 alunos por turma e conta com o trabalho de 25 professores e 

professoras, além dos dois professores regentes responsáveis pelo laboratório de informática. 

Os gestores têm o apoio de três coordenadoras, uma pelo turno da manhã e duas pelo turno da 

tarde. Quanto aos gestores, eles assumiram a escola para o exercício de 2013 e 2014. Segundo 

os relatos do corpo de funcionários, eles encontraram muitas dificuldades em relação à 

estrutura da escola e organização dos espaços, logo no início da gestão. 

O espaço físico da Escola Alzelina de Sena Valença conta com salas de aula, sala 

multifuncional
33

, que é uma sala de leitura, laboratório de informática, secretaria, direção, sala 

dos professores, copa, pátio coberto, quadra de esportes coberta e banheiros. Os espaços são 

amplos, mas foram mal planejados em relação à incidência do sol no turno da tarde quando 

algumas salas ficam extremamente quentes. A quadra também alaga em dias de chuva, 

mesmo em condições assim, os alunos e alunas não ficam distantes dela. 

Apesar da Escola ser recente na comunidade, com poucos anos de fundação, ela tem 

um histórico anterior marcado por vandalismo por parte de alguns alunos, que diante das suas 

condutas inadequadas, foram transferidos para outros estabelecimentos educacionais. Os 

motivos para a prática de vandalismo refletem o clima de violência urbana comum nas 

grandes cidades com problemas de segurança pública. 

 

                                                           
33

 Espaço com jogos educativos, brinquedos, livros, gibis, aparelho de som, TV e DVD, além de um computador 

para atender crianças que necessitem de um apoio diferenciado. 
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Figura 3- Entrada da Escola. Do lado esquerdo da fotografia ficam as salas de aula, a sala multifuncional, os 

banheiros, no lado direito, a copa, a secretaria e o pátio coberto.  Acervo da pesquisadora. Março/2014 

A nossa chegada à Escola foi marcada por um clima de cordialidade por parte dos 

gestores e coordenadoras e de muita desconfiança por parte da maioria dos (as) professores 

(as). No nosso primeiro momento no turno da manhã, fomos para a sala na qual os (as) 

professores (as) estavam reunidos e apesar da apresentação formal para o grupo, poucos 

demonstraram qualquer interesse pela nossa presença naquele espaço. O grupo era formado 

em sua maioria por pedagogas, com uma larga experiência na docência. A estranheza com a 

chegada de um novo elemento para observar o grupo é tida como natural, mas mesmo após a 

apresentação da  pesquisa, todos (as) permaneceram distantes e nem um pouco interessados 

(as) no que estaria sendo desenvolvido na escola. 

O professor regente do laboratório de informática foi o único que mostrou real 

interesse para o trabalho de pesquisa que se pretendia realizar na escola e desde o primeiro 

momento mostrou-se um colaborador e interlocutor sobre as dinâmicas que envolvem o 

laboratório e as turmas. Ele também nos apresentou para a professora de ensino de Artes, com 

quem desenvolve alguns projetos e no encontro seguinte nos encaminhou para a Sala de 

Leitura, para conhecer a professora responsável pelo espaço e pelo desenvolvimento de 

parcerias com ele. 

No turno da tarde, fomos recepcionadas pelo gestor da Escola que nos encaminhou 

novamente para a Sala dos professores (as), onde reconhecemos alguns docentes. A recepção 

do grupo foi diferente, com algumas professoras se aproximando e perguntando os motivos da 

nossa chegada à Escola. Depois fomos conduzidas para a sala de aula na qual estava o 

professor regente do laboratório de informática do turno da tarde, que nos disse achar-se 
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desconfortável com a possibilidade de ser observado na sua prática. Foram explicados os 

objetivos da pesquisa e ele consentiu a nossa presença na sua aula na turma do 9º ano. 

Conversando com o gestor da escola, acerca do maior limite para o ensino mediado 

pelas tecnologias da informação e comunicação na sua escola, ele indicou a falta de acesso à 

internet e a dependência que tem da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SEMEC 

para solucionar os seus problemas. Além do mais, o gestor apontou o fato do espaço físico do 

laboratório ser bastante reduzido. É justificável essa queixa quando percebe-se que a falta de 

espaço e de máquinas suficientes por duplas de alunos pode ser um entrave para que o 

professor regente realize um trabalho de qualidade quando precisa ministrar aula para uma 

turma de quase 35 alunos em um espaço que comporta atualmente 24 alunos e alunas. 

 

Figura 4- Vista geral do pátio externo da escola. Na frente da escola fica a sala dos gestores e a sala dos professores. 

No corredor seguinte estão outras salas de aula e o laboratório de informática. Acervo da pesquisadora. Março/2014 

 

A nova gestão foi responsável pela compra de novos equipamentos para a escola, 

como TV de tela plana, data show e notebook. Entretanto, as máquinas que fazem parte do 

laboratório de informática foram adquiridas no pregão de 2008 pelo MEC, ou seja, apesar da 

troca de alguns componentes nos últimos anos, os computadores apresentam vários problemas 

para o seu funcionamento, desde o fato de serem bastante lentos e desatualizados, além de 

problemas no monitor. Nesse caso, os gestores não podem ser responsabilizados pelo 

equipamento da sala de informática que, de fato, encontra-se obsoleto. No próximo tópico, 

discute-se a observação do laboratório e análise dos primeiros dados coletados. 
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Figura 5- Mural de ‘boas vindas’ no Laboratório de Informática, produzido em colaboração entre o professor regente 

do turno da manhã e sua auxiliar. Acervo da pesquisadora. Março/2014 

 

4.4 O laboratório de informática Ana Maria Chagas Maia  

O laboratório de informática da Escola Municipal Alzelina de Sena Valença chama-se 

laboratório de informática Ana Maria Chagas Maia. Seu nome é uma homenagem a uma 

coordenadora de ensino que destacou-se pela sua orientação humanizada na escola. Apesar do 

termo inicial do mural ser internet, a escola não conta mais com o serviço, restando aos alunos 

utilizarem os aplicativos do Línux educacional e nas folgas das atividades, se entreterem com 

jogos de gráficos bem simples. A cibercultura aparece no mural, mas as máquinas presentes 

no laboratório não permitem a inserção da comunidade escolar na rede por falta da conexão 

com a internet. Como foi dito anteriormente, a escola recebeu as máquinas no ano de 2008, 

entretanto apenas em 2010 o laboratório começou a funcionar em apenas um turno. Durante 

os anos de 2010 e 2013 a escola sofreu dois arrombamentos, revelando o quadro de 

insegurança que ronda a escola pública. Testemunhas afirmaram que uma das ações foi 

realizada por dois ex-alunos da própria escola, que já tiveram a sua transferência realizada, 

mas que deixaram a escola no prejuízo pelo furto dos equipamentos que ainda não foram 

repostos. 
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Figura 6- Computadores da sala de informática e trabalhos dos alunos sobre o folclore. Com muitas máquinas 

apresentando defeito e sem internet, o laboratório se transforma em laboratório de artes e de leitura. Acervo da 

pesquisadora. Março/2014 

 

Assim, o laboratório funcionou até o ano de 2013 apenas pelo turno da manhã, em 

virtude da escola não contar com um professor regente designado para o laboratório no turno 

da tarde. Entretanto, no ano de 2014, o laboratório passou a funcionar nos dois turnos. No 

turno da manhã, são atendidas nove turmas do 1º ao 5º ano e no turno da tarde o trabalho é 

realizado com as turmas do 6º ao 9º ano. Pela manhã, os professores do quadro planejam suas 

aulas no horário que os alunos e alunas estão com o professor regente. Pela tarde, o professor 

regente deve trabalhar em parceria com os outros professores. 
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Figura 7- Máquina apresentando problemas. Na CPU vemos o registro do pregão de compra dos equipamentos: 

FNDE 83/2008. Acervo da pesquisadora. Março/2014 

 

No turno da manhã, a aula de informática é incorporada ao horário escolar, sem a 

previsão de aplicação de avaliações, mas com a distribuição de certificados pela participação 

com qualidade nas aulas ministradas pelo professor regente. Os alunos foram atendidos no 

ano passado pelo mesmo professor, o que é percebido pelas poucas dificuldades que 

apresentam na relação com os computadores. Entretanto é importante ressaltar que este é o 

primeiro ano que a Escola Alzelina está contando com a presença de um professor regente no 

laboratório pelo turno da tarde. Ou seja, os alunos e alunas que estão concluindo o ensino 

fundamental na escola não tiveram acesso ao ambiente tecnológico enquanto cursaram o 6º, 7º 

e 8º anos na Alzelina.  

Diferentemente da manhã, a aula de informática não tem um horário fixo na grade 

escolar do turno vespertino, entretanto o professor regente recebeu a orientação de 

desenvolver projetos com os demais professores para uso semanal do ambiente tecnológico. 

Para isso, os professores devem preencher uma ficha de acompanhamento indicando o projeto 

ou atividade a ser trabalhado, destacando ano, número de alunos atendidos, qual o conteúdo, 

habilidades conceituais, justificativa e avaliação34. 

 Os professores regentes são do quadro efetivo da escola, sendo o professor regente do 

turno da manhã, graduado em pedagogia e o professor regente do turno da tarde graduado em 

História. Ambos receberam formação pela equipe do Proinfo. O professor regente do turno da 

                                                           
34

 Ver documento nos anexos. 
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manhã atua na escola desde 2013 enquanto o professor regente do turno da tarde pediu 

transferência para a escola recentemente. Apenas o professor regente do turno da manhã conta 

com uma auxiliar no laboratório, uma funcionária da prefeitura, com formação em magistério 

e que ocupa o cargo em desvio de função. O professor elabora os projetos a serem executados 

no laboratório de informática com a parceria das professoras de Artes, da Sala de Leitura e da 

Sala Multifuncional, enquanto a auxiliar do laboratório de informática os ajuda durante as 

aulas e atividades desenvolvidas no ambiente tecnológico. 

O laboratório tem 12 computadores em funcionamento e 05 aguardando manutenção. 

No último ano, a escola foi arrombada e dois computadores foram furtados, os ladrões ainda 

danificaram a instalação da internet, cortando os fios. Desde então, a escola não conta com 

internet no laboratório, o que não impede o trabalho com os alunos, mas limita bastante as 

possibilidades de atividade e de concretização das diretrizes do programa. Geralmente, os 

professores que desejam realizar alguma pesquisa utilizando os computadores da escola tem 

duas opções, pedem com antecedência aos professores regentes, para que eles façam a 

pesquisa em sua casa, selecione os materiais, transporte em seu pen drive35 e instale em cada 

uma das máquinas, ou podem utilizar o modem do professor regente do turno da tarde. 

Os problemas de manutenção das máquinas foram em parte resolvidos através de um 

treinamento que os professores regentes receberam da equipe do Proinfo. Porém, a formação é 

insuficiente para solucionar os problemas mais graves. Além disso, o município não conta 

com uma equipe de manutenção grande o suficiente para atender a demanda de todas as 

escolas e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura não atende os pedidos com celeridade. 

Segundo gestores e professor regente, no ano passado foi solicitada uma visita técnica do 

GTI36 para solucionar o problema de conectividade da escola e do laboratório. Apenas no dia 

13 de março de 2014, a equipe técnica esteve na escola para fazer uma avaliação dos 

problemas e ficou de retornar com a solução para breve.  

Esse aspecto aponta para o fato de que nem todas as problemáticas do ambiente 

tecnológico podem ser resolvidas pelos gestores ou professores regentes. Existe uma 

dependência muito grande em relação aos serviços especializados da área de informática, que 

não podem ser contratados pela escola; que, por sua vez, precisa aguardar o envio da equipe 

pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A demora no atendimento para a resolução 

                                                           
35

 Dispositivo de armazenagem de conteúdo: documentos, vídeos, imagens, música, programas. 
36

 Equipe responsável pela área de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Parnamirim. 
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dos problemas apresentados nas escolas deve ser melhor investigada junto à secretaria para 

descobrir quais são os impedimentos reais que não permitem que as escolas tenham uma 

assistência mais rápida.  

 Mesmo sem o acesso direto à internet, o professor regente do turno da manhã trabalha 

em parceria com a professora da Sala de Leitura e desenvolvem juntos vários projetos. 

Atualmente as turmas estão realizando um estudo sobre Cecília Meireles e digitando suas 

poesias no laboratório de informática. A crítica aqui levantada é para o fato dos alunos 

realizarem apenas cópia de um texto já digitado, quando poderiam criar seus próprios textos e 

digitá-los no laboratório. Ao final da atividade, os alunos recebem autorização do professor 

regente para explorar os arquivos e programas instalados nas máquinas. A maioria deles 

procura os jogos e se divertem alguns minutos antes de ir para o intervalo. A rotina demonstra 

que não existe uma apropriação crítica da máquina, predominando uma visão tecnicista do seu 

uso. 

 

 

Figura 8- Aluno do 5º ano aproveita a pausa na tarefa para jogar no computador e preencher o palhaço utilizando as 

formas geométricas disponíveis. Acervo da pesquisadora. Março/2014 

 

Os professores regentes sugerem aos professores da escola utilizar o projetor de slides 

para aproximar mais ainda os alunos da cultura tecnológica e de seus instrumentos, mas 
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encontram uma certa resistência que classificam como medo. Em seu blog37, a escola coloca 

como metas para o trabalho pedagógico desenvolvido no laboratório de informática:  

Utilizar o computador como uma ferramenta educacional que 

possibilite a correção das dificuldades encontradas no índice do 

desenvolvimento do rendimento escolar dos alunos; Auxiliar os 

professores no desenvolvimento dos conteúdos a serem 

desenvolvidos; Garantir a parceria e somar ideias junto com os 

professores, incentivando a usar os recursos tecnológicos; Elaborar as 

atividades usando os aplicativos; Adquirir novos conhecimentos, 
buscando sempre meios para melhorar a aprendizagem do educando 

por meio do computador. Fazer a apresentação dos projetos 
desenvolvidos no semestre para comunidade escolar e do bairro. 

 

Percebe-se uma compreensão da equipe do laboratório em torno do conceito do 

computador como auxiliar do processo de ensino e aprendizagem. Identifica-se também uma 

preocupação em aplicar os diferentes recursos como caminho para potencializar o ensino e 

assim, garantir um melhor rendimento dos alunos e alunas. Outro aspecto que chama atenção 

é a necessidade de chamar o professor para participar do processo, “incentivando a usar os 

recursos tecnológicos”. 

4.3 Analisando a cultura tecnológica no 5º ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental  

A ampliação do Ensino Fundamental para Nove Anos foi implementada pela 

Secretaria de Educação Básica (SEB) através do Departamento de Políticas de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental (DPE), com apoio da Coordenação Geral do Ensino 

Fundamental (COEF) e suporte e orientação do Ministério da Educação. A Lei 11.274, de 6 

de fevereiro de 2006 alterou a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dispondo 

sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a 

partir dos 6 (seis) anos de idade. 

Os alunos e alunas que fazem parte do 5º ano (antiga 4ª série) deveriam corresponder a 

turmas com 10 anos de idade, o que na realidade é bastante diferente do que é proposto no 

documento, como percebe-se na análise da turma de 5º ano do Alzelina de Sena Valença. 

Apenas 50% da turma permanece na idade correspondente ao ano de ensino. 

 

                                                           
37

 Informações disponíveis em: http://escolaalzelina123.blogspot.com.br/ Acesso em: 10. Mar. 2014 

http://escolaalzelina123.blogspot.com.br/
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Na prática, acompanhamos o professor regente do turno da manhã na condução de sua 

primeira aula de informática no ano de 2014 na turma do 5º B, que tem 23 alunos e alunas 

matriculados, entretanto no dia da observação38 contava com 15 estudantes em sala. Quase ¼ 

da turma faltou às aulas daquele dia, possivelmente em função do feriado prolongado de 

carnaval. O professor regente encaminhou-se para a sala da turma e iniciou o seu trabalho 

perguntando quem tinha computador em casa. Menos de 1/3 da turma levantou a mão. Depois 

ele perguntou quem tinha acesso à internet através do celular, e alguns alunos (as) levantaram 

as mãos. Por último, ele perguntou que tinha entrado no Facebook39, e muitos afirmaram, o 

que demonstra que mesmos os alunos e alunas que não tem conexão com internet em casa no 

computador ou no celular, utilizam acessam as redes sociais de outros espaços. 

Em seguida, o professor regente entregou metade de uma folha de papel ofício para 

cada estudante e começou a explicar as mudanças tecnológicas dentro das casas, como por 

exemplo, a TV, que agora já tem entrada para o cabo de internet, o que pode substituir o 

monitor do computador de mesa. Ele fez uma revisão dos componentes do computador, 

desenhando no quadro branco cada parte. Na medida que iniciava o traço do desenho, pedia 

para os alunos e alunas tentarem definir que elemento era aquele.  

Ele desenhou o monitor, o teclado, a CPU, o CD e o mouse. Cada desenho era 

acompanhado de uma comparação com equipamentos que já existiam na sociedade antes do 

advento do computador e que faziam as funções parecidas. Por exemplo, para explicar a 

função do teclado, ele lembrou para a turma do uso das máquinas de datilografia e que as 

mesmas tinham uma sequência das letras do alfabeto que foi mantida nos teclados dos 

computadores e notebooks. Explicou ainda que o CPU do computador executa diferentes 

tarefas, sendo capaz de substituir os aparelhos de som, DVD, e a TV. 

                                                           
38

 Observação realizada no dia 07 de março de 2014. 
39

 Rede social criada nos Estados Unidos e que se tornou a rede mais acessada do mundo. 
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Figura 9- Desenhos realizados no quadro branco pelo professor regente na aula inicial sobre os componentes do 

computador. Acervo da pesquisadora. Março, 2014. 

Notou-se que a maioria da turma já conhecia os componentes e que assistia à aula 

atentos, mas participando quando solicitados pelo professor regente. O professor ainda 

explicou a origem do termo mouse e ensinou os alunos a segurarem de forma correta esse 

componente. Quando os alunos finalizaram seus desenhos, seguiram de forma organizada 

para o laboratório de informática e sentaram em duplas ou individualmente para executar a 

tarefa do dia: digitar um poema de Cecília Meireles. 

No ambiente tecnológico, a turma manteve-se atenta na tarefa. Poucos conseguiram 

digitar o poema nos vinte minutos que tiveram no laboratório, mas todos se mostraram 

familiarizados com o uso das máquinas, mostrando algumas dúvidas na posição dos acentos 

gráficos no teclado. Ao toque para a aula seguinte, a maioria demonstrou preocupação com o 

que seria feito de sua produção e tanto o professor regente quanto sua auxiliar informaram 

para os estudantes que os textos seriam salvos para conclusão na aula seguinte.  
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Figura 10- Alunos do 5º ano realizando a tarefa proposta pelo professor regente: digitação da biografia de Cecília 

Meireles. Acervo da pesquisadora. Março/2014 

 

Na semana seguinte, os alunos e alunas da mesma turma retornaram ao laboratório de 

informática para finalizar a tarefa. Terminaram de digitar o poema e a biografia de Cecília 

Meireles. Foram para a sala de leitura, onde a professora responsável pelo ambiente faria a 

discussão sobre a vida e obra da escritora brasileira. Essa turma é composta por crianças entre 

os 10 e 14 anos de idade. Mais uma vez, o clima de atenção e concentração na tarefa foi 

mantido. Ao final do trabalho realizado, os alunos e alunas puderam jogar nos computadores, 

explorando os jogos do Linux gravados no disco rígido, ao toque retornaram para a sala de 

aula. 

O primeiro aspecto que chama atenção é o fato dos alunos e alunas apenas 

reproduzirem um texto previamente digitado, sem ter sido estabelecido um objetivo didático 

para a tarefa. A mera digitação de textos não pode ser compreendida como inserção dos 

alunos na cultura tecnológica, pois o uso do computador não está sendo muito diferente da 

antiga prática da datilografia. Como acentuou Barreto (2012, p.51): “A apropriação 

educacional das novas tecnologias exige a mudança do modelo de comunicação que tem 

sustentado as práticas escolares”. Assim, é possível, mesmo em um ambiente sem acesso à 

internet tornar o computador uma ferramenta mais integrada nas atividades de aprendizagem e 

ensino, desde que novos modelos sejam elaborados. 

Durkheim (2011, p.62) já chamava atenção para o papel do sistema educacional 

quando afirmou que: “[...] a educação desempenha acima de tudo uma função coletiva e tem 
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como objetivo adaptar a criança ao meio social no qual ela está destinada a viver, é impossível 

que a sociedade se desinteresse de tal operação”.  A sociedade que vivenciamos hoje é 

permeada pelo paradigma tecnológico, o que obriga a educação escolar a preparar e sustentar 

novas posturas nos indivíduos como parte integrante de sua tarefa. Uma educação que não 

considera a relevância do desenvolvimento dos artefatos culturais tecnológicos no meio 

escolar, deixa de realizar a adaptação dos seus alunos e alunas para o novo modelo social 

vigente. 

Para análise dessa realidade, realizou-se uma observação direta do contexto do 

laboratório de informática durante quatro semanas, no decurso desse período, aplicou-se além 

da técnica de observação, um questionário de pesquisa adaptado para os estudantes do 5º e do 

9º ano.  Essa observação não foi dotada de entraves, uma vez que: “o processo de descoberta e 

análise do que é familiar pode, sem dúvida envolver dificuldades diferentes do que em relação 

ao que é exótico” (VELHO, 1997, p. 128).  

É pertinente ressaltar que o fato da pesquisadora pertencer a classe de professores não 

tornou a tarefa de investigação mais simples, pois suscitou diversas reflexões sobre a prática 

educativa atual na rede pública e a experiência pessoal na rede privada, exigindo: “(...) chegar 

a ver o familiar não necessariamente como o exótico mas como uma realidade bem mais 

complexa do que aquela representada pelos mapas e códigos básicos nacionais e de classe 

através dos quais somos socializados” (Idem, p. 131). 

Assim, no dia 28 de março, foi realizada a aplicação do instrumento de coleta de 

dados, na turma do 5º ano, durante a aula de informática do professor regente. O questionário 

contemplava um conjunto de perguntas com foco no uso do computador, no acesso à internet, 

no local e tipo de aparelho do qual era feito o acesso, além das práticas mais comuns diante da 

conectividade. Segundo as alternativas assinaladas nos questionários pelo grupo de alunos que 

compareceram à aula naquele dia, o local de maior uso do computador continua sendo a casa. 

A escola aparece em segundo lugar indicada por 12 crianças, para oito delas, o uso do 

computador acontece na lan house e outras sete afirmaram que usam na casa de parentes. 

O dado revela que o computador não é mais uma novidade para os estudantes da 

escola pública, pois além de fazerem uso dele nas Lan houses e na casa de algum conhecido 

ou parente, alguns alunos já têm disponível em suas residências uma máquina conectada com 

a internet. Ainda não é a maioria, mas expressa uma correlação com a pesquisa realizada pelo 

IBGE e já apresentada no capítulo anterior. A informação coletada auxilia na reflexão de que 
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o uso da máquina pelas crianças já é uma realidade muito comum e que é necessário dotá-las 

de um uso mais crítico e criativo. Essa é também a opinião de John Daniel quando afirma que 

(2003, p.37): 

Em primeiro lugar, como educadores, temos um dever intelectual de 

enfrentar as assertivas pós-modernas que atingem os fundamentos do 

nosso trabalho. Em segundo lugar, muitos dos nossos alunos passam 

boa parte da vida dentro da cultura eletrônica popular, que contém 

uma dose importante de atitudes pós-modernas. Uma de nossas tarefas 

é ajudar os estudantes a interpretar o seu ambiente. 

 

Como afirmou Daniel, existem aspectos positivos dentro do pós-modernismo que 

devem ser mobilizados em prol de um resultado para a educação. Entre eles a questão da 

valorização da criatividade, emoção e intuição pode auxiliar no equilíbrio entre a 

aprendizagem independente e a interatividade programada na máquina (2003, p.39-40). Os 

estudantes carecem de uma visão mais crítica sobre as possibilidades de uso e aplicação da 

internet e do computador, acreditando que a máquina é mais um objeto de entretenimento, do 

que uma ferramenta de aprendizagem. Esse dado foi revelado na pesquisa quando, dezesseis 

crianças afirmaram que usam o computador para navegar nas redes sociais como o Facebook 

e o Twitter.  

Quatorze crianças afirmaram que utilizam para pesquisa, enquanto treze crianças 

disseram que assistem vídeos no Youtube. Para doze crianças, o computador conectado serve 

para se divertirem em jogos online e apenas sete afirmaram que usam o computador para 

visitar sites de entretenimento, como fofocas de celebridades, música, jogos e informações 

sobre as novelas. Ou seja, menos de ¼ dos estudantes respondentes ao questionário afirmam 

que utilizam para pesquisa escolar, o que demonstra o quanto é preciso trabalhar na 

elaboração de uma visão educativa da máquina e da internet. Como afirmou Daniel (Idem, 

p.52): “Certas aprendizagens e determinadas habilidades para a vida são globais – a 

computação e a comunicação são os mais óbvios. Mas o verdadeiro desafio da educação e do 

treinamento técnico e profissional não é global, é local”.  

Em outras palavras, é urgente que a educação escolar se volte para atender as 

demandas locais, dotando os estudantes de um novo aparato técnico e crítico para aplicar as 

tecnologias da informação e comunicação no seu cotidiano. Seria essa questão problematizada 

pela visão de Gramsci (1985, p.131) de que não existe unidade entre a escola atual e a vida na 

pós-modernidade? O próprio Gramsci responde afirmando: 
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Daí porque é possível dizer que, na escola, o nexo instrução-educação 

somente pode ser representado pelo trabalho vivo do professor, na 

medida em que o mestre é consciente dos contrastes entre o tipo de 

sociedade e cultura que ele representa e o tipo de sociedade e de 

cultura representada pelos alunos (Idem). 

 

Segundo Maigret (2011) a internet é uma ferramenta e ao mesmo tempo um tipo de 

mídia que promete liberdade, instantaneidade e fraternidade numa rede de trocas que não se 

limita pelas fronteiras físicas. Essa ingenuidade de percepção aponta para a real necessidade 

de apreendê-la enquanto um suporte tecnológico para a comunicação e ao mesmo tempo 

perceber suas grandes possibilidades. Entretanto, essa apreensão deve ser realizada de forma 

crítica para que não se caia no erro de acreditar apenas numa utopia.  

Maigret aponta como características da internet a universalidade, a plasticidade, os 

seus modos de transmissão, o baixo custo para utilização e o seu caráter de convergência, e 

ressalta que a mesma tanto concorre com o universo da escrita quanto com o audiovisual, as 

chamadas mídias tradicionais. É o seu caráter de interatividade que representa a maior 

preocupação para o professor em sala de aula que deve trabalhar com o livro didático quando 

o aluno navega nos hipertextos. 

No instrumento de coleta, a questão do acesso à internet chamou atenção, pois todas as 

crianças sabem do que se trata a rede, apesar de nem todas as crianças terem o contato diário 

com ela. Apena nove crianças afirmaram que usam a internet todos os dias. Sete indicaram 

que usam raramente, enquanto quatro disseram que o fazem semanalmente. Apenas uma 

criança disse que nunca usa a internet, o que é compreensível, pois se ela é uma das que 

fazem o uso do computador exclusivamente na escola, ela não tem acesso à internet durante 

as aulas de informática. 

Sobre o local do acesso à internet, ele é feito preferencialmente pelo computador, 

segundo dezesseis crianças e pelo celular, para quinze crianças. Apenas oito crianças 

afirmaram que utilizam o tablet para ter acesso à internet e seis afirmaram que fazem o acesso 

através do notebook, demonstrando que computadores e celulares são os equipamentos mais 

utilizados para se conectar à internet. O papel dos novos celulares, os chamados smartphones 

deve ser retomado, pois o fato dos mesmos serem dotados de uma alta tecnologia capaz de 

realizar o maior número de convergências acaba transformando em um equipamento com 

custo relativamente mais baixo do que um computador para uso da internet. 
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A questão seguinte tratava do local no qual os estudantes aprenderam a utilização do 

computador. O aspecto que mais chamou atenção foi o fato da maioria deles (treze) afirmar 

que aprendeu a utilizar o computador fora do ambiente escolar. Doze disseram que 

aprenderam em casa, sozinhas. Apenas três afirmaram que aprenderam na Lan house ou na 

casa de amigos e parentes. Esse dado demonstra que a política do Proinfo integrado tem sido 

insuficiente para inserir os estudantes na cibercultura, dentro do proposto pelo acesso de todos 

os processos coletivos elaborados por uma rede de aprendizagem (LEVY, 1999, p.188). A 

escola é o local no qual o aluno menos utiliza o computador e também onde ele menos 

entende a função educativa da ferramenta computacional. Algo precisa ser modificado na 

preparação dos professores que tem por tarefa inserir os estudantes na cultura tecnológica, 

para que assim, exista uma transformação na prática educativa que possa realizar o proposto 

pelos entusiastas das TIC no ambiente escolar. 

 

 

A última questão pedia para eles indicarem o que era a cultura digital. A maioria dos 

alunos marcou mais de duas alternativas, demonstrando que cultura digital tem uma amplitude 

maior do que pode-se julgar. Quinze afirmaram que cultura digital era saber navegar na 

internet, doze apontaram que consistia em saber utilizar o computador, onze disseram que 

tratava-se de saber usar as redes sociais, dez indicaram que bastava saber postar na internet e 

apenas sete disseram que se configurava como saber aprender com a internet. Esse dado 

revela que a compreensão do computador enquanto ferramenta para aprendizagem ainda é 

pouco assimilada pelos estudantes. 

Após a aplicação do questionário, o professor regente conduziu a turma para o 

laboratório de informática e exibiu um vídeo
40

 sobre as regras de uso do computador e do 

laboratório. O vídeo foi projetado na parede e os alunos liam com o professor cada norma e 

depois ouviam atentamente a sua explicação. O material exposto para a turma apresentou os 

personagens da turma da Mônica, do estúdio de Maurício de Souza, realizando um conjunto 

de atividades no laboratório. A crítica deve-se ao fato do fundo musical ser uma canção no 

estilo forró com linguagem dupla. Os estudantes não mostraram qualquer estranhamento e ao 

final da apresentação do vídeo, eles puderam jogar nos computadores.  

                                                           
40

 Vídeo Regras do Uso do computador e do laboratório de informática. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=6QeRX337xN0>. Acesso em 03.04.2014 

https://www.youtube.com/watch?v=6QeRX337xN0
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Após a aplicação dos questionários, nos dirigimos para a sala dos professores para 

organizar as informações e conversar com a coordenadora da manhã. Três professores tinham 

que realizar o seu planejamento semanal naquele momento, entretanto apenas dois se 

encontravam na sala e mesmo assim o foco da conversa entre eles não tinha relação com o 

objetivo do planejamento. A professora pedagoga, com idade aproximada de quarenta e cinco 

anos, demonstrou curiosidade pela presença da pesquisadora. Após a explicação de que a 

mesma se tratava de uma doutoranda em Ciências Sociais e que estava fazendo uma pesquisa 

sobre educação na cibercultura, ela prontamente perguntou se nós havíamos encontrado essa 

“tal da cibercultura” na escola,  ao que lhe respondemos que os alunos mostravam-se bastante 

integrados. Ela afirmou que não sabe do que se trata cibercultura e não acredita que naquela 

escola isso exista. 

Esse depoimento espontâneo chamou bastante atenção para o fato de que alguns 

professores da rede municipal de Parnamirim demonstrarem resistência para uso das 

tecnologias da informática e não compreenderem que a existência de um laboratório de 

informática, se deva pelo fato da chegada de um novo paradigma para a educação. A análise 

realizada demonstra que os mesmos não foram inseridos de forma adequadas nos novos 

processos que envolvem o uso da tecnologia educativa em sala de aula e por essa razão, 

demonstram estranhamento e resistência diante do processo.  

Apesar da equipe do Proinfo Integrado fornecer os cursos do programa na Escola 

Ivanira Paisinho, os professores se sentem desestimulados a participarem dos mesmos por 

diferentes motivos, seja pela falta de um incentivo financeiro, pela inexistência de uma 

gratificação pela participação nos cursos ou até mesmo pelo fato de não encontrar condições 

adequadas para implementar os saberes propostos pelo uso das TIC no ambiente escolar. Um 

grupo de professores do Alzelina fez parte da formação ministrada pela equipe do Proinfo 

integrado, incluindo os professores que deveriam estar fazendo o seu planejamento semanal 

naquele horário.  

Muitas pesquisas apontam que existe uma forte resistência entre os docentes com mais 

anos de magistério para incorporar a mudança do uso das TIC nos contextos de sua prática 

profissional. A coordenadora apontou a dificuldade na articulação do trabalho com a maioria 

do grupo em função de uma cultura contra o novo, um habitus que impera entre uma parcela 

significativa dos docentes que afirmam não realizar uma prática mais elaborada diante das 

limitações envolvendo reconhecimento da profissão, promoção na carreira e falta de recursos 
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para o trabalho. Essa relação dos professores com a sociedade da informação e a cultura 

tecnológica será melhor discutida no próximo capítulo, onde serão analisados os questionários 

aplicados pelas coordenadoras com os professores dos dois turnos da escola. 

 

 

Figura 11- Aluno jogando no computador após finalização da tarefa. Acervo da pesquisadora. Março/2014 

 

 

4.6 Estudantes nativos digitais: os conectados na escola 

Como já foi dito anteriormente, o 9º ano é a etapa final do Ensino Fundamental. O 

objetivo da observação foi selecionar os anos finais do Ensino Fundamental para compreender 

o quanto os estudantes estão inseridos na sociedade da informação e por quais meios fazem a 

sua inserção. Compreendeu-se que a turma do 5º ano se insere na cultura tecnológica através 

do uso do computador ou celular conectados com a internet fora da escola. A análise da turma 

do 9º ano revelou alguns aspectos diferentes que merecem ser apresentados e discutidos.  

A observação na turma do 9.º ano ocorreu no dia 12 de março de 2014. Nesse dia 

compareceram 28 estudantes na aula. A turma era composta por adolescentes entre 13 e 17 

anos de idade. Uma parte deles estava sentada no final da sala, demonstrando pouco interesse 

pela presença do professor regente, enquanto uma outra parte mostrava-se mais atenta ao 

trabalho que seria desenvolvido. O professor regente pediu para que fosse feita uma 

apresentação da pesquisa antes dele começar sua aula.  
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Falamos brevemente sobre o objetivo do trabalho e a maioria mostrou-se muito 

interessada em falar sobre as novas tecnologias. Entretanto, percebemos que eles estavam 

ansiosos pelo uso do laboratório de informática, que não tinha sido realizado até a aquela data. 

O professor regente do turno da tarde desculpou-se por ter preparado uma aula com vídeo e 

envolveu-se na preparação do equipamento enquanto observamos a dinâmica da turma 

atentamente. Como já foi exposto, a faixa etária é entre os 13 e os 17 anos de idade, o que 

demonstra que alguns já entraram na escola tardiamente ou são repetentes. Existem alguns 

alunos na turma que foram transferidos das escolas vizinhas. A aula de vídeo não aconteceu 

pois o professor demonstrou problemas para conectar os equipamentos, assim,  os alunos 

foram liberados para o intervalo. 

O professor regente é novo na escola e ainda não estabeleceu um plano de ação junto 

com o professor regente do laboratório da manhã. Também não foi ainda procurado pelos 

outros professores da equipe para programar alguma atividade no laboratório. Ele nos garantiu 

que em breve levará os alunos para o laboratório e assim poderá se ter uma percepção mais 

adequada sobre como ocorre a apropriação da cultura tecnológica dentro e fora do laboratório.  

Interessante notar que segundo a equipe do Proinfo Parnamirim, os professores devem 

desenvolver seu plano de ação a partir do início do ano letivo nas escolas da rede, entretanto, 

os dois professores regentes do laboratório ainda não tiveram uma reunião para decidir quais 

são as ações a serem desenvolvidas no ano letivo de 2014. O Plano de Ação de 2013 foi 

elaborado pelo professor regente do turno da manhã e teve como objetivo trabalhar: 

Uma proposta interdisciplinar de ensino-aprendizagem voltada para a 

democratização do acesso às novas tecnologias, mídias na educação e 

o desenvolvimento dos conteúdos vistos em sala de aula, fazendo uso 

do computador como ferramenta de múltiplas aprendizagens. 

 

Um aspecto que chama atenção é o fato do computador ser compreendido enquanto 

um meio de ensino, mesmo estando desconectado da internet. No Plano, é dado destaque para 

o fato de a máquina ser utilizada para melhorar o processo de escrita e leitura dos alunos e 

alunas, o que indica um uso limitado dessa ferramenta, em função não estar conectada à 

internet. Sem um computador conectado, não há como explorar as infinitas possibilidades que 

a rede oferece.  
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O que podemos afirmar a partir das primeiras observações é que os regentes trabalham 

de forma independente e autônoma, não demonstrando um planejamento em comum para as 

atividades a serem desenvolvidas no laboratório de informática. Segundo a coordenadora do 

turno da manhã, ambos os professores trabalham o dia todo, seja na própria rede ou em outro 

município, o que de fato impede que os mesmos tenham um planejamento em comum 

atualmente. Entretanto, esse impedimento pode ser superado, desde que haja um encontro 

programado para o turno da noite ou para um sábado letivo. 

No dia 27 de março retornamos à escola para aplicar o questionário na turma do 9º ano 

(A). Para isso, negociou-se com o professor regente para fazer a aplicação durante sua aula na 

turma. Compareceram 30 alunos nesse dia e se ofereceram para ajudar na distribuição do 

instrumento. Após a distribuição, eles começaram a responder e não demonstraram qualquer 

dúvida diante das questões propostas. A orientação foi que eles marcassem com um X quantas 

alternativas achassem coerentes. 

 A primeira questão foi direcionada para descobrir a origem do acesso ao computador 

pelos alunos. Foram apresentadas cinco variáveis. Do grupo de trinta (30) alunos, vinte e sete 

(27) afirmaram que utilizam o computador em casa, doze (12) indicaram que fazem o uso em 

Lan houses, onze (11) disseram que utilizam na casa de algum parente e apenas nove (09) 

alunos afirmaram que fazem uso na escola. O dado revela que a origem do acesso é variada e 

que os alunos têm contato com o computador em diferentes espaços, concomitantemente. 

Outro aspecto descoberto é que todos já utilizam o computador, o que reforça a ideia de que 

se encontram em contato com as ferramentas da cultura tecnológica. 

 A segunda questão tinha como objetivo entender o que eles fazem no computador. 

Vinte e oito alunos afirmaram que utilizam as redes sociais, como o Facebook. Vinte também 

utilizam o canal do Youtube para ver vídeos. Dezenove alunos afirmaram que realizam 

pesquisas no computador, enquanto que quinze apontaram o interesse por participar em jogos 

online. Apenas oito alunos disseram que visitam sites de entretenimento. Percebe-se então que 

a preferência de utilização é diversão e lazer, já que navegar nas redes sociais e assistir vídeos 

na internet são os aspectos mais apontados pelos grupos. 

 A internet é encarada primeiramente como espaço de lazer, diversão e só depois como 

fonte de pesquisa e estudo. Os alunos usam as ferramentas fora do contexto da escola e 

dificilmente conseguem entender a máquina como um importante meio auxiliar para sua 

aprendizagem. 
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 O acesso à internet foi assunto da terceira questão. Vinte alunos afirmaram que 

navegam na internet todos os dias, enquanto oito disseram que usam raramente. Apenas uma 

pessoa disse que utiliza semanalmente. Entende-se que o acesso é constante para dois terços 

(2/3) da turma, o que é um dado bastante revelador, tratando-se de uma escola que atende aos 

públicos das classes sociais C, D e E.   

 Em relação à origem do acesso, na questão quatro, vinte e oito alunos afirmaram que o 

fazem prioritariamente do computador, enquanto que vinte e dois alunos disseram que 

também utilizam o celular (smartphone) para essa tarefa. Doze alunos indicaram a utilização 

de notebooks e sete afirmaram que usam a internet a partir do tablet. Esses dados demonstram 

que o acesso pelo computador e pelo celular são os mais fáceis e revelam que notebooks e 

tablets são os menos utilizados para navegação na internet. O fato dos tablets serem menos 

utilizados ocorre por utilizarem uma rede WI-FI ou a tecnologia 3G para acesso à rede 

mundial de computadores, tendo um custo de mercado muito elevado, em comparação ao 

computador de mesa e ao celular (smartphone). 

 A questão cinco questionava onde os alunos aprenderam a utilizar o computador. 

Vinte afirmaram que aprenderam em casa, sozinhos, nove informaram que aprenderam na 

casa de um parente ou amigo, cinco disseram que aprenderam em um curso ou na Lan house e 

apenas quatro afirmaram que aprenderam na escola. Esse dado ganha destaque pelo fato da 

existência do programa de informática nas escolas ter origem no município de Parnamirim em 

2010, o que pode dizer que a maioria dos alunos tiveram seu primeiro contato com o 

computador em outros espaços que não o espaço escolar. Nesse aspecto, o Proinfo integrado 

estaria atrasado em relação à ideia de incluir a criança e o adolescente na cultura tecnológica, 

pois eles entram em contato com a cibercultura fora do ambiente escolar e sem as devidas 

orientações sobre os diversos usos da máquina. 

 

 

Sobre a questão de número seis, o que chamou a atenção foi o fato de 1/3 da turma 

entender que todos os elementos apresentados na questão fazem parte da cultura digital, como 

também a maioria ter a percepção que aprender com a internet é um aspecto da cultura digital, 

como pode ser compreendido pelo gráfico seguinte: 
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4.7 Nativos digitais em escola analógica? 

 Diante do contexto de pesquisa que foi apresentado, é importante levantar alguns 

aspectos para a compreensão de como uma política pública que se propõe a inserir a escola na 

cultura tecnológica, revela tantas lacunas e problemáticas que parecem de tão fácil solução, 

mas se tornam insolúveis pela ausência de determinados agentes no processo. 

 É simplista demais afirmar que os professores têm o compromisso de transformar os 

ambientes tecnológicos em espaços de aprendizagem, complexo é dotar os ambientes 

tecnológicos de condições satisfatórias de funcionamento para os professores atuarem. Como 

foi observado na Escola Municipal Alzelina de Sena Valença, um professor regente de um 

turno estabelece parcerias com outros professores e setores da escola para encontrar novos 

usos para o computador, desconectado da internet. Enquanto isso, o professor regente do 

turno da tarde, ainda não teve condições de conduzir uma turma inteira ao laboratório pelo 

número de máquinas disponíveis ser insuficiente para atender o número ideal de alunos de sua 

turma. 

 O Proinfo integrado é o programa de formação voltado para os professores 

implementarem o uso didático-pedagógico das tecnologias da informação e comunicação em 

sala de aula, mas não podem fazer isso com excelência pois já possuem uma série de 

responsabilidades sobre os seus ombros, além de uma miríade de projetos a serem executados. 

Enquanto isso, os equipamentos tecnológicos já estão ultrapassados e os conteúdos e recursos 

disponíveis são limitados e alguns obsoletos.  

Assim, pode-se afirmar que a política educacional não tem o caráter de urgência como 

é proposto nos documentos oficiais. O computador é uma ferramenta útil como auxiliar no 

processo de ensino aprendizagem, mas é necessário que os atores sociais estejam prontos para 

fazer uso adequado dessas tecnologias e assim produzam novos conhecimentos e saberes a 

partir desta imbricada relação com as tecnologias educacionais. 

 Os alunos e alunas das escolas públicas também são nativos digitais, mas ficam apenas 

na margem dessa nova cultura, pois participam de forma limitada e restrita desse novo modelo 

de pensamento, técnica e saber. A cibercultura é um fenômeno transnacional, marca distinta 

do capitalismo pós-industrial e do domínio das novas mídias sobre a comunicação global, 

entretanto ela não surge com o signo da inclusão social e digital. A inclusão precisa ser 
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verdadeiramente implementada, mas o que se pode constatar é que o acesso a essa cultura 

ainda é restrito. Muitos autores têm tratado dessa inclusão/exclusão (a exemplo de Castells e 

Lévy), seja de forma positiva ou crítica, o que importa é pensar que o modelo de inserção das 

TIC utilizando pela política do Proinfo não funciona dentro dos moldes do que é cibercultura. 

Os próprios professores não tiveram uma formação adequada que garanta uma 

instrumentalização mínima para associar as novas tecnologias na sua prática. Para que esse 

professor se sinta preparado para incorporar as TIC na sua prática escolar é preciso um novo 

modelo de formação, pois o professor sozinho não é capaz de fazer a alteração exigida pela 

política. 

  A escola não é o único campo privilegiado da apropriação das novas tecnologias da 

informação e comunicação, como foi observado a partir dos dados coletados nos questionários 

com os alunos do 5º e 9º anos. Contar com professores e gestores formados dentro dessa nova 

perspectiva de ensino e conscientes da mudança de paradigma é apenas uma parte da solução 

para a questão da inclusão das novas tecnologias na educação. Outro aspecto que sucinta uma 

reflexão é o fato da primeira política de informática para a educação remontar à década de 

1980 e mesmo assim, ainda não existir resultados satisfatórios frutos da política e dos atuais 

programas. A política aparece assim descolada do chão da escola o que provoca uma série de 

desarranjos como foi observado nessa pesquisa. No próximo capítulo, analisaremos como 

esses outros sujeitos educacionais (res)significam a cultura tecnológica na escola. 
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5  CULTURA TECNOLÓGICA EM ESCOLA ANALÓGICA: PERCEPÇÕES DA 

COMUNIDADE ESCOLAR SOBRE AS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

Este capítulo trata das contradições entre uma política de informática educacional que 

apregoa a preparação dos estudantes da rede pública para a cultura digital a partir das novas 

tecnologias da informação e comunicação em um campo no qual o avanço proposto para 

atender os imperativos desse desenvolvimento tecnológico, ainda não se processou, ou seja, 

procura-se exigir que a escola pública forme seus alunos e alunas para uma cultura 

tecnológica quando a mesma ainda é uma escola analógica. O objetivo do capítulo é discutir o 

quanto os professores se sentem inseridos nesta cultura tecnológica e o que percebem 

enquanto desafios e limites para introdução das TIC em sua prática pedagógica.  

 A discussão é relevante pois é preciso situar os demais atores envolvidos nesse 

processo dentro da realidade escolar, procurando identificar as suas percepções sobre o uso 

das novas tecnologias no cotidiano escolar e quais limites acreditam enfrentar para realizar 

essa implementação nos moldes propostos pelo Proinfo.  Como bem discute Sancho: 

O nosso processo de compreensão e ação no mundo tem estado 

marcado, entre outros fatores, pela nossa experiência escolar. As 

tecnologias usadas no ensino escolar (instrumentais, simbólicas e 

organizadoras) modelam o desenvolvimento dos indivíduos e as suas 

formas de apreensão do mundo (1998, p.39). 

 

Como destacado no capítulo anterior, a observação na Escola Alzelina de Sena 

Valença durou trinta dias, com visitas regulares aos turnos da manhã e tarde. Depois desse 

período de observação da dinâmica da escola, procedemos à coleta de dados junto aos alunos, 

professores regentes de laboratório, professores de sala de aula e coordenadoras dos dois 

turnos. Foram distribuídos vinte e cinco questionários para os professores pedagogos e 

licenciados em outras áreas, dois para os professores regentes e dois para serem respondidos 

pelas coordenações, totalizando vinte e nove questionários distribuídos entre os professores 

do nível Fundamental I e Fundamental II.  

Dos (as) nove professores (as) do turno da manhã, apenas quatro devolveram-no 

respondido. No turno da tarde, sete professores (as) entregaram os instrumentos respondidos. 

Os dois professores regentes e as duas coordenadoras também responderam seus formulários. 

Importante destacar que a dinâmica escolar e a rotina de trabalho impediram que muitos 
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respondessem o questionário dentro do tempo disponível para a pesquisa. No próximo tópico 

discutiremos os aspectos identificados a partir dos questionários aplicados no turno da manhã 

com as professoras pedagogas. 

5.1 Percepções e concepções sobre cultura digital e TIC entre as professoras pedagogas 

Na política do Proinfo, o professor é compreendido como um importante agente de 

mudança para inserção das TIC na prática escolar, entretanto, o mesmo professor demonstra 

uma forte resistência aos elementos principais do programa, pois enfrenta uma grande 

responsabilização pela formação de um novo sujeito para a sociedade da informação.  

As ferramentas que estão disponíveis para esculpir esse novo ser para uma nova época 

não parecem ser as mais adequadas por questões já discutidas no capítulo anterior, como falta 

de manutenção, desconhecimento no trabalho com a ferramenta ou obsolescência da máquina. 

Entretanto, o programa exige a criação de novos hábitos, mesmo quando a formação recebida 

pelo professor aponta numa direção contrária. Segundo Moraes (2002, p.38): 

[...] Assim, o novo papel do professor é o de entrar na ‘saudável linha 

de montagem’ de suas atividades. Ele será um produtor e receptor de 

softwares da nova tecnologia na educação: é a industrialização do 

ensino. Com isso, a educação se beneficiaria, saindo do estágio 

artesanal da lousa e do giz.  

 

Observando a dinâmica da escola, nota-se que existe uma distância proposital entre os 

professores de sala de aula e os professores regentes do laboratório. Essa falta de parceria é 

perceptível pela ausência dos demais professores do laboratório de informática e da falta de 

projetos em comum com os regentes. Ressaltando que o fato do laboratório não estar 

conectado com a internet afasta mais ainda os demais professores do ambiente. Assim, diante 

dessas primeiras observações, aplicou-se um questionário nos dois turnos com o mesmo 

grupo de questões. Neste tópico, será feita a análise das informações obtidas junto aos 

professores do turno da manhã, que atuam no ensino fundamental do 1º ao 5º ano e que serão 

denominados de Grupo 1. 

A primeira pergunta questiona sobre o conhecimento do professorado sobre o que é 

Cultura digital. O objetivo dela é perceber quais são as representações construídas pelos 

docentes em torno dessa nova dinâmica social que invade o contexto escolar. O Grupo 1 é 
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composto pelas professoras do turno da manhã, graduadas em pedagogia. A formação em 

pedagogia oferece uma trajetória diferente para os professores que a partilham.  

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais é dito que: “A formação não pode ser tratada 

como um acúmulo de cursos e técnicas, mas sim um processo reflexivo e crítico sobre a 

prática educativa. Investir no desenvolvimento profissional dos professores é intervir em suas 

reais condições de trabalho” (BRASIL, 1996, p.25). É diante então do processo reflexivo do 

qual as professoras são dotadas que as mesmas resistem de forma consciente aos novos 

imperativos impostos pela política verticalizada do Proinfo. O documento indica que: 

[...] trata-se de ter em vista a formação dos estudantes em termos de 

sua capacitação para a aquisição e o desenvolvimento de novas 

competências, em função de novos saberes que se produzem e 

demandam um novo tipo de profissional, preparado para lidar com 

novas tecnologias, capaz de responder a novos ritmos e processos. 

Essas novas relações entre conhecimento e trabalho exigem 

capacidade de iniciativa e inovação e, mais do que nunca, ‘aprender a 

aprender’ (Idem, p.28). 

 

É importante que todos tenham acesso aos recursos culturais disponíveis, como 

proposto nos PCNs, entretanto, é necessário envolver inicialmente o professor, valorizando 

suas habilidades, trajetória profissional e dotando-o de estímulos que favoreçam seu 

engajamento em uma nova cultura na escola, a cultura tecnológica. Pois como afirma Arroyo: 

“Tudo justificável: elevar a competência dos mestres, investir recursos em qualificação, sua 

valorização, nas condições de trabalho para dar conta dessa tarefa elementar e fundamental da 

escola” (ARROYO, 2000, p.38). 

O campo educacional é dotado de tensões, complexidades e múltiplas interferências, 

logo, torna-se tarefa hercúlea implementar uma política no campo da informática educacional 

sem atender antes às condições mínimas para envolvimento de todos os atores interessados. A 

escola aparece como a instância mediadora entre as novas tecnologias e a sociedade, 

entretanto, a mesma carece de condições e de um programa que torne isso possível dentro das 

perspectivas propostas pela atual política de informática. Nesse sentido, convém ressaltar que: 

O curioso é que as agências de financiamento e grupos “técnicos” que 

põem a solução para a escola no domínio de técnicas por parte dos 

docentes, pouco fazem para tornar a escola “cai não cai” e o professor 

amoroso em um competente profissional, para dar-lhes condições de 

trabalho (Idem, p. 38). 
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Todas essas questões conduzem para a seguinte reflexão: qual o tipo de inserção dos 

professores para aplicação da informática na escola pública municipal de Parnamirim? Na 

análise dos questionários, os dados apresentados revelam aspectos importantes dessa 

dimensão. Para discussão dos dados obtidos nos questionários respondidos pelos docentes do 

turno da manhã, categorizamos os respondentes de acordo com a sequência do alfabeto. A 

professora “A” tem 38 anos de idade e 17 anos de docência. A professora “B” tem 46 anos de 

idade e 09 anos de docência. Já a professora “C” tem 55 anos de idade e 35 anos de docência. 

A professora “D” tem 50 anos de idade e também 35 anos de docência. As professoras nos 

ofereceram as seguintes respostas sobre o que é Cultura digital:  

a) Maneira que a tecnologia está inserida no cotidiano. 

b) Costume ou hábito de utilizar no cotidiano as tecnologias. 

c) Melhor forma de aprender, pesquisar, informar-se, comunicar-se e melhorar as aulas 

deixando-as mais atrativas. 

d) Informações e comunicações através das novas tecnologias. 

As quatro professoras reconhecem que a Cultura Digital é mediada pelo uso e inserção 

das tecnologias no cotidiano. Duas compreendem como uma espécie de hábito ou maneira, o 

que demonstra que a Cultura tecnológica é apreendida como optativa, cabendo ao indivíduo 

decidir fazer parte da mesma e aprender a utilizá-la em sua vida cotidiana. Quanto às outras 

duas professoras elas tem uma compreensão em torno do potencial de comunicação, 

informação e educação contido nas novas tecnologias. 

A segunda pergunta questiona se as professoras fazem uso do computador conectado em 

seu cotidiano, e caso não o façam, que apresentem os seus motivos para isso. As respostas 

foram as seguintes: 

a) Acessando e-mail, redes sociais, baixando arquivos, vendo vídeos, ouvindo músicas e 

estudando. 

b) Pesquisar, comunicação com pessoas conhecidas e ver notícias. 

c) Poucas vezes utilizo. Para digitar atividades avaliativas e pesquisar uma diversidade 

de conteúdos. 

d) Não utiliza. Sente dificuldades em utilizar o computador. 

Percebe-se que três professoras utilizam o computador conectado para incrementar suas 

atividades de ensino. Uma delas afirma que utiliza ocasionalmente, nos momentos de 
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planejamento das atividades avaliativas. A professora “D” é a única que não utiliza o 

computador, pois sente muitas dificuldades, inclusive para digitação de textos. Esse dado 

revela uma realidade que é muito comum na rede municipal de ensino, apenas parte dos 

professores consideram-se inseridos na própria cultura tecnológica, incorporando suas 

práticas e técnicas no seu cotidiano e melhorando sua prática educativa em sala de aula. 

Interessante notar ainda que são as professoras mais jovens que demonstram mais afinidade 

com o uso do computador conectado, o que corrobora com outras pesquisas que demonstram 

que existe uma maior resistência das professoras com maior idade e tempo de ensino em 

incorporar o computador enquanto ferramenta do trabalho educativo. 

A terceira pergunta questiona se as professoras utilizam as Tecnologias da Informação e 

Comunicação em suas aulas. As respostas dadas foram as seguintes: 

a) Sim. Nas aulas de ciências, geografia e história. 

b) Não. Não tenho habilidade ainda com os aparelhos tecnológicos. 

c) Esse ano ainda não, mas no ano passado utilizei o Datashow. 

d) Não. 

Essa questão mostra o quanto as novas tecnologias da informação e comunicação estão 

ausentes da maioria das salas de aula. A nova gestão da Escola Alzelina providenciou a 

compra de novos equipamentos para dinamizar o trabalho do professor com as novas 

tecnologias da informação e comunicação, como Datashow, notebook, TV com adaptador 

para Pen Drive e Cabo HDMI. A chegada dos novos equipamentos foi recebida com 

entusiasmo pela maioria dos professores, mas o gestor nos relatou que uma professora o 

procurou e disse que devia ter utilizado o dinheiro do notebook para comprar ventiladores 

para as salas.  Todas as salas possuem ventiladores, que foram enviados para a manutenção 

recentemente, entretanto, a construção da escola foi feita em um terreno no qual incide a luz 

do sol diretamente, o que deixa os ambientes mais quentes.  

Embora esse problema independa de qualquer gestão que tenha passado pela escola, o 

uso de mais ventiladores não é suficiente para resolvê-lo, entretanto, a professora foi enfática 

na sua reclamação, o que demonstra que existem problemas básicos que não são solucionados 

enquanto se apregoa o investimento em tecnologia educativa. 

Das quatro professoras, apenas a professora “A” demonstra que incorporou as novas 

tecnologias no cotidiano de sala de aula. Essa condição talvez se deva pelo fato dela ter 
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recebido uma formação para regente de laboratório anos atrás, o que lhe deu um maior 

suporte para inclusão das TIC em sua prática. As outras professoras ainda não tiveram 

nenhum tipo de formação específica. Isso ocorre pelo motivo de não existir incentivos e 

gratificações para os professores do município que participam das formações dadas pela 

dinamizadora do Proinfo e por sua equipe que acompanha as escolas.  

A dinâmica do Proinfo Integrado de Parnamirim funciona da seguinte forma: os 

professores da rede municipal são convidados para fazer os cursos do Proinfo como formação 

complementar na sua carreira, e quando aceitam devem participar das formações no turno da 

noite, sempre às sextas-feiras na Escola Municipal Ivanira Paisinho. De toda a escola, apenas 

quatro professores participaram dos cursos ministrados pela equipe do Proinfo na escola 

citada. A ausência de uma política de incentivo para os professores é apontada por alguns 

como motivo para não procurarem a dinamizadora do Proinfo e solicitar a participação nos 

cursos. 

Outro aspecto que limita bastante as formações de novos professores dentro dos cursos 

do Proinfo é a inexistência de um Núcleo Tecnológico Municipal, NTM. Abranches (2003) 

discute em seu trabalho a importância dos NTM na formação dos professores multiplicadores. 

O seu trabalho revela o papel desse órgão para que os professores participem de formações 

sistematizadas que lhes orientem no uso das TIC. O município é o terceiro do Estado do RN 

em arrecadação e importância política e mesmo assim, tanto a Prefeitura quanto a Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura não desenvolveram um plano para implantação do NTM.  

A Vereadora Elienai Cartaxo já demonstrou interesse em levar adiante a execução do 

projeto de construção do NTM, entretanto nada foi realizado até hoje.  Segundo a ex-

coordenadora da UNDIME, professora Aparecida Inácio, a implantação do NTM deve ser 

realizada pela prefeitura, que entra em contato com o MEC e solicita a montagem do 

ambiente tecnológico. O que falta para Parnamirim ter seu NTM é apenas vontade política, 

pois os outros recursos já são previstos pelo MEC, segundo a ex-coordenadora Aparecida 

Inácio. 

Como foi dito no último capítulo, a Escola conta com um laboratório de informática 

cujo acesso à internet foi interrompido desde o início do ano de 2013 em função de um 

arrombamento nas dependências da escola. Desde que o laboratório foi arrombado e a escola 

invadida, o gestor solicitou a vinda da equipe do GTI para solucionar o problema de conexão 

da escola e até meados de junho de 2014 não retornou com uma solução. A quarta pergunta, 
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questiona se as professoras desenvolveram algum tipo de projeto no laboratório de 

informática no último ano. As respostas foram as seguintes: 

a) Sim. Trabalhamos a História da colonização do RN. 

b) Não. 

c) A escola que eu trabalhava não funcionava o laboratório. 

d) Não. 

 

Das quatro professoras apenas uma utilizou o laboratório de informática com seus 

alunos. Duas não utilizaram e não justificaram a falta de uso do ambiente e uma delas não fez 

o uso pelo fato da escola anterior ter laboratório, mas o mesmo não funcionar. Essa última 

informação é bastante comum na realidade de Parnamirim. Muitos professores afirmam que 

em determinadas escolas existem laboratórios que nunca foram utilizados, por descaso do 

gestor. Quando a equipe do Proinfo foi questionada sobre essa situação, garantiu que todos os 

laboratórios estão em funcionamento, embora os depoimentos espontâneos dos professores 

apontem outra realidade nas demais escolas da rede municipal de Parnamirim. 

A última questão foi sobre as atividades futuras que serão desenvolvidas no laboratório 

de informática pelas professoras.  As professoras deram as seguintes respostas: 

a) Sim. Prosseguir com o projeto da colonização do RN e os pontos turísticos. 

b) Sim. Produção de texto para estimular o desenvolvimento da escrita. 

c) Sim. O projeto da Escola será em conjunto com o laboratório. 

d) Não. Já tem professor específico para essa área. 

Três professoras já tem um projeto para ser trabalhado em parceria com o laboratório de 

informática, enquanto uma delas diz que não vai desenvolver qualquer atividade por já ter 

professor específico no ambiente. É interessante frisar que os gestores e coordenadores 

orientam os professores e professoras a fazerem uso do ambiente tecnológico em parceria com 

o professor regente, entretanto existem professores que compreendem que trabalhar com o 

computador é algo restrito ao professor regente. 

A equipe do Proinfo orientou na última reunião ocorrida no mês de março de 2014 que 

os professores desenvolvessem seus planos de ação para o laboratório de forma individual e 

independente dos colegas que atuam no mesmo laboratório em outros turnos. Essa sugestão 
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inviabiliza um planejamento mais eficiente e uma prática mais colaborativa entre os 

professores, contradizendo a própria ideia de construção de redes de aprendizagem. Assim, a 

sugestão da equipe foi que os professores regentes desenvolvam projetos em torno dos 50 

anos da Ditadura Militar ou façam experimentos de robótica. Os professores dos laboratórios 

não são responsáveis pela discussão das disciplinas específicas do currículo escolar e que para 

desenvolver qualquer trabalho que se articule com as outras áreas de ensino, precisam da 

parceria dos (as) professores (as) de sala de aula, entretanto, são orientados a desenvolverem 

projetos nos quais tem pouca experiência de estudo e vivência prática, o que por si só já pode 

se caracterizar como uma tarefa desestimulante.  

A resposta da professora “D” revela uma falta de compreensão sobre o papel do 

professor regente de laboratório e dos usos e aplicações do ambiente tecnológico. É evidente 

que o seu desconhecimento não é de responsabilidade da professora. Caso o MEC e a equipe 

do Proinfo no município desejassem um (a) professor (a) mais integrado com as novas 

tecnologias da informação e comunicação no contexto didático, precisariam verificar como 

todos os professores (as) poderiam ser inseridos nessa discussão, construindo pontes para esse 

(a) professor (a) se sentir inserido na cultura tecnológica e disposto a utilizar os novos 

recursos para complementar seu fazer pedagógico. 

Não basta revestir o professorado da identidade de imigrantes digitais e deixar que os 

mesmos optem por se inserir nessa nova cultura. A nova vida de um imigrante em um novo 

cenário é feita de dificuldades, experimentações, limitações e desafios, que precisam ser 

vencidos de uma forma ou de outra. Entretanto, nesse caso, os (as) professores (as) precisam 

de políticas públicas mais consistentes e articuladas para o seu grupo. 

 Não existe um único centro para essa mudança que se pretende que seja feita nas 

escolas. Na verdade, apenas a cooperação entre as três instâncias identificadas pela pesquisa 

pode ser capaz de inserir os estudantes da rede pública do município na cultura tecnológica, 

promovendo dessa forma, a ampliação do seu espectro de inclusão social: 1- formação, 

valorização e estímulo do corpo docente, 2- investimento em tecnologia educacional e criação 

do NTM, 3- tornar mais significativa para os alunos a aprendizagem mediada pelas TIC. Ou 

seja, antes do investimento na tecnologia, investir no humano, conhecer as percepções dos 

alunos e apreensões desse (a) professor (a) sobre as novas tecnologias da informação e 

comunicação para assim criar uma política de informática educacional mais eficaz.  
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As TIC não devem ser inseridas apenas pelo seu potencial de ampliação das ferramentas 

de ensino e aprendizagem, ou somente por se constituírem como uma novidade técnica (como 

alguns costumam chamar, uma inovação pedagógica), mas principalmente por ser um novo 

instrumental que pode ser adaptado para o contexto educativo de forma crítica e criativa. No 

próximo tópico analisa-se os aspectos revelados a partir dos dados coletados dos questionários 

aplicados com os professores do ensino fundamental II. 

5.2 Olhares plurais sobre a cultura tecnológica e as TIC 

O segundo grupo de análise foi formado pelos (as) professores (as) licenciados do 

ensino fundamental II que atuam no turno da tarde. O objetivo da aplicação do questionário 

foi perceber as diferenças de percepção sobre as TIC entre os professores licenciados e os 

professores pedagogos como também localizar a relação dos mesmos com o professor regente 

e o laboratório de informática. Para fins de identificação, damos continuidade à sequência 

anterior, atribuindo uma letra do alfabeto para cada professor (a). O mesmo conjunto de 

perguntas foi aplicado pela coordenadora do turno da tarde para os (as) professores (as) do 

período. 

O grupo é composto por nove professores na faixa etária entre 25 e 41 anos, com anos 

de docência que variam de  02 anos de atuação até 14 anos. Para fins de classificação, 

adotamos o critério da disciplina lecionada para diferenciar os professores. Pedimos para que 

a coordenadora do turno da tarde aplicasse um questionário com o grupo de professores do 

ensino fundamental II. Apenas dois professores não fizeram a devolução do questionário 

respondido. Os demais entregaram dentro do prazo solicitado. O critério de apresentação 

segue uma escolha aleatória das disciplinas. Em seguida, a análise das percepções dos 

professores sobre cultura digital, TIC e o laboratório de informática. 

A disciplina de educação física é ministrada por dois professores. O professor tem 25 

anos de idade e três anos de atuação docente, quando questionado sobre o que considera 

Cultura Digital, o mesmo respondeu: “Acredito que seja o conjunto de ações e vivências 

relacionados às novas tecnologias e ao mundo conectado em que vivemos”. Quanto à 

professora de Educação Física, ela tem a mesma idade do colega e cinco anos de magistério. 

Em relação ao mesmo questionamento a professora nos indica que: “A cultura digital está 

ganhando cada vez mais, cor e forma. Devido aos avanços tecnológicos e o uso exacerbado 

das mídias e das redes sociais quase igualando o número de habitantes do planeta ao número 

de aparelhos celulares”. 
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Ambos os professores revelam a compreensão de que a cultura digital é caracterizada 

peça relação imbricada entre a experiência humana e os artefatos tecnológicos (LÉVY, 1999), 

o que nos ajuda a situar esses professores como sujeitos que compreendem o papel das TIC na 

sociedade. 

A docente responsável pela disciplina de Ciências, tem 30 anos de idade e atua na 

educação por seis anos. Sobre a questão citada, ela respondeu que: 

É um fenômeno que surge com as tecnologias da informação e   

comunicação. Com o acesso à internet, seja através das Lan Houses ou 

pelas promoções das operadoras de celulares, a população aproxima-

se das informações e as compartilha, por exemplo com as redes 

sociais. Essa rede ainda cria valores nos indivíduos de uma sociedade. 

 

A docente que ministra a disciplina de Inglês também tem trinta anos de idade e dois 

anos de atuação pedagógica, na sua opinião: “Acredito que cultura digital compreende os 

meios tecnológicos pelos quais o homem moderno faz uso para se comunicar das mais 

variadas formas”. 

As referidas professoras concentram a sua percepção em um aspecto que é essencial 

para a compreensão da cultura digital, na concepção de Manuel Castells, de que um novo 

sistema de comunicação está sendo elaborado, provocando uma integração global e 

distribuição de signos. Dentro da perspectiva do autor: “As redes interativas de computadores 

estão crescendo exponencialmente, criando novas formas e canais de comunicação, moldando 

a vida e, ao mesmo tempo, sendo moldadas por ela” (1999, p.40). 

Quanto à disciplina de Matemática, ela é também ministrada por dois professores. O 

primeiro deles tem 25 anos de idade e quatro anos de atuação como professor, na sua opinião: 

“A cultura digital está baseada apenas no uso das redes sociais, visando a troca de 

informações, vídeos, fotos e outras informações sem utilidade escolar”. O outro professor de 

Matemática tem seis anos de atuação docente e 32 anos de idade, para ele, Cultura Digital: “É 

uma cultura voltada para as ferramentas tecnológicas, onde praticamente todos os setores da 

atividade humana fazem uso das mesmas”. Chama a atenção na fala dos dois professores a 

concentração da importância na técnica e não nas relações que são estabelecidas com os 

artefatos culturais. Sancho alerta para esse tipo de visão sobre os processos globais de 

incorporação da tecnologia, afirmando que: 
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Um dos aspectos considerados mais perigosos da chamada cultura 

tecnológica é a sua tendência para descontextualizar, a levar em 

consideração somente aqueles componentes dos problemas que têm 

uma solução técnica e a desconsiderar o impacto – nos indivíduos, na 

sociedade e no ambiente – provocado por ela (1998, p. 23). 

 

No discurso da professora da disciplina de Língua Portuguesa (34 anos de idade e 12 

anos de atuação como docente), encontramos uma análise mais crítica sobre a cultura digital. 

Segundo sua opinião: 

A cultura digital seria aquela permeada pelas novas tecnologias da 

informação e comunicação: o computador, a internet, os novos 

softwares etc. Alguns teóricos a chamam, também, de cultura do 

acesso pelo fato de, especificamente a internet, nos proporcionar o 

encurtamento das distâncias, sendo a EaD uma dessas ocorrências. 

 

 O professor de Geografia possui sete anos de atividade docente e a idade de 36 anos. 

Na sua opinião, a cultura digital: “São as tendências estabelecidas pelas novas mídias digitais, 

como as redes sociais, programas de TV, estudos a distância com o auxílio da internet”. Mais 

uma vez a ênfase é carregada na técnica ao invés da relação estabelecida entre cultura humana 

e novas tecnologias. Ratnner expressa essa preocupação quando analisa a presença do 

computador na escola e afirma que: “Mesmo para aqueles que têm acesso relativamente fácil 

ao equipamento microeletrônico, seu uso e manipulação não aumentam necessariamente a 

autonomia ou estimulam a criatividade dos estudantes” (1985, p.169). E como podemos 

observar nesses últimos discursos, nem chegam a atingir uma camada do professorado. 

A professora de História tem 41 anos de idade e 14 anos de docência.  Na sua fala, ela 

explicita: “Não conheço a definição teórica de cultura digital. Eu a considero o acesso às 

novas tecnologias e saber usá-las de forma adequada para o uso próprio ou de terceiros”. Sua 

fala é bem emblemática pois aponta no sentido restrito da usabilidade, sem definir as formas 

de sua apropriação crítica. 

No conjunto das respostas, percebe-se que a maioria do grupo de professores entende 

que Cultura Digital está relacionada com as novas tecnologias, ora enquanto meios, ora como 

ferramentas. Parte dos professores também compreende o papel da internet para circulação da 

informação e também como ambiente de estudo (EaD). Citam tanto o computador quanto o 

aparelho celular como meios para se conectar com a cultura digital e destacam o papel das 

redes sociais nesse processo de compartilhamento. Um professor foi bastante enfático ao 
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afirmar que a cultura digital não tem qualquer utilidade escolar, não enxergando a dimensão 

para a aprendizagem de si mesmo e dos seus alunos presente neste novo meio cultural. 

A segunda questão é sobre a utilização do computador no cotidiano do (a) professor 

(a). O professor de Educação Física afirmou que: “Sim, utilizo de diversas formas, desde a 

utilização de redes sociais (para contatos pessoais e com alunos), pesquisas e trabalhos, jogos 

eletrônicos (on-line ou não)”. A professora de Educação Física expõe o seguinte: “Sim. Para 

mim é indispensável o uso deste equipamento, tendo em vista, a organização, planejamento e 

pesquisa para os trabalhos desenvolvidos nas aulas”. Enquanto o primeiro professor enxerga 

mais usos e aplicações do computador, desde lazer, diversão e estudo, a professora concentra 

sua fala nas potencialidades da máquina para o trabalho docente. 

Quanto ao primeiro professor de Matemática, ele diz o seguinte: “No meu cotidiano 

como professor não, pois não temos ferramentas disponíveis no trabalho. Utilizo bastante no 

meu cotidiano discente pois sou aluno de uma graduação e especialização a distância’. 

Curioso notar na fala do professor que apesar do mesmo reconhecer as potencialidades do 

computador para seus estudos acadêmicos, não ver nenhuma aplicação útil para a sua 

disciplina escolar. Como já foi debatido anteriormente, a Coleção de Informática do MEC traz 

diferentes textos demonstrando os diversos usos que o computador pode ter no ensino de 

ciências e matemática, mas esse professor ainda não foi (in)formado sobre estas 

possibilidades. 

 A professora de Ciências afirma que: “Sim. Todos os dias utilizo o computador 

conectado pois habitualmente estudo, pesquiso, elaboro atividades, elaboro aulas (power 

point) e acesso o moodle
41

 diariamente”. Como já foi observado na fala da professora de 

Educação Física, a professora de Ciências também enxerga os usos acadêmicos e profissionais 

do computador, mesmo que não faça uso dele na escola, ambas o utilizam para o 

planejamento de seu trabalho docente. 

Interessante também notar a presença do conceito de aprendizagem ao longo da vida, 

quando a professora de Língua Inglesa, afirma o seguinte: “Sim. Considero o uso do 

computador conectado algo essencial para manter-me informada sobre as notícias de um 

modo geral e principalmente como fonte de pesquisa para minha atividade docente e para 

minha formação”. 

                                                           
41

 Plataforma on-line para cursos de graduação, pós-graduação e cursos de aperfeiçoamento. 
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O outro professor de Matemática encontra diferentes usos para o computador 

conectado que pode ser percebido quando ele diz que: “Sim. Utilizo para pesquisas, 

atualizações, comunicações, pagamentos de contas, compras de produtos e entretenimento”. 

Já a professora de Língua Portuguesa restringe o uso do computador ao seu ambiente de 

trabalho, quando indica que: “Utilizo o computador na escola, sem internet, tendo em vista 

que a escola onde trabalho não dispõe. Sendo assim, o uso do computador restringe-se ao uso 

do Datashow”. Sua fala é interessante pois denota as limitações impostas pela falta de 

conectividade com a internet. Como já foi afirmado anteriormente, sem internet é impossível 

partilhar e compartilhar ideias, experiências, valores e conhecimento. 

Sobre a mesma questão, o professor de Geografia indica que: “Uso para comunicação 

no trabalho, pesquisas, atualização das informações, para suporte nas aulas”. Quanto à 

professora de História, ela afirma: “Uso a internet diariamente, seja através do notebook ou do 

celular, tanto para pesquisas pessoais, como de trabalho, e também para entrar em redes 

sociais”. Os dois professores reforçam o uso do computador e da internet como elementares 

para a sua prática de sala de aula, entretanto, o uso deve ser feito fora do ambiente escolar e o 

resultado de suas pesquisas e estudos transportados para a escola através do pen-drive ou 

arquivos no celular. 

A análise das respostas revela que a maioria dos professores (05) utiliza o computador 

conectado para pesquisa e trabalhos. Um terço dos docentes também elabora aulas, se 

comunica pelas redes sociais, estuda e obtém informações através do computador. No campo 

do lazer, apenas dois professores afirmaram que usam o computador para jogos e 

entretenimento. Sobre os serviços de compras on-line e home banking, apenas um professor 

afirmou fazer uso destes serviços. Dois professores afirmaram que não usam o computador 

conectado no ambiente escolar, isso se deve pelo fato da escola não dispor mais do acesso à 

internet. 

As respostas nos ajudam a entender como esse professor licenciado se relaciona com o 

computador e com a internet. Observa-se uma ampla utilização da máquina com aplicações 

variadas e nenhum discurso de resistência, desconhecimento ou despreparo para uso da 

máquina. Os dados revelam-se diferentes dos que foram obtidos junto às professoras 

pedagogas do turno da manhã. 

A terceira pergunta questiona o (a) professor (a) se ele (a) faz uso das TIC em suas 

aulas. O professor de Educação Física disse que: Como trabalho muito com práticas corporais, 
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não utilizo sempre, com os alunos, mas para fazer as pesquisas e atualizar os conteúdos a 

serem abordados”. A outra professora de Educação Física afirma que: “Sim, procuro sempre 

me atualizar na parte da pesquisa. É na sala de aula um pouco mais restrito, mas ainda consigo 

um pouco”. Ambos os professores possuem uma prática mesclada com a teoria e por essa 

razão fazem uso das TIC para elaborar suas aulas. 

O professor de Matemática foi enfático ao indicar: “Raramente. A escola dispõe de 

uma quantidade limitada de equipamento e estrutura”. Essa fala demonstra que o professor 

acredita necessitar de um ambiente ideal para aplicação das TIC, o que está distante da 

realidade da escola pública municipal. 

 O que a professora de Ciências discorda, quando afirma que: “Sim e este ano está 

ocorrendo com mais uso pois a escola está com um Datashow e uma TV com entrada USB”. 

A professora de Língua Inglesa corrobora com o depoimento da colega ao dizer que: “Sim, 

com a chegada do Datashow e de uma TV facilitou bastante o trabalho na sala de aula, 

tornando as aulas motivadoras e os alunos interessados”. As professoras compreendem que as 

TIC envolvem não só o computador, mas a TV de LED e o Datashow. 

O outro professor de Matemática também utiliza as TIC em sua prática educativa ao 

afirmar que: “Sim. Eu utilizo como meio facilitador do ensino-aprendizado e como uma 

ferramenta mais interativa com o aluno”. Quanto à professora de Língua Portuguesa, a mesma 

diz: “Utilizo o computador e o Datashow, para complementar as aulas expositivas, passar 

filmes que dialoguem com o conteúdo estudado no momento”. Sobre a mesma questão, o 

professor de Geografia diz: “Utilizo, no preparo das aulas, na construção de material”. Já a 

professora de História, revela que: 

Infelizmente não, pois na escola não tinha datashow, quando 

compraram, com pouco tempo foi roubado e só há pouco compraram 

outro, e, como não existe uma sala pronta para o uso do equipamento, 

perde-se muito tempo para montá-lo e a aula só tem duração de 50 

minutos. Então, prefiro usar o pen drive na teve de led, mais prático. 

 

 

Os professores mencionam o uso da TV LED com entrada USB e do equipamento 

Datashow como tecnologias da informação e comunicação incorporadas na sua prática 

pedagógica, entretanto, alguns depoimentos revelam as dificuldades que a escola passa ao não 

ter acesso à internet ou um espaço adequado para a utilização do Datashow, para que o 
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mesmo não precise ser transportado de uma sala para outra, assim, atrapalhando o 

planejamento e organização da aula. Interessante notar que o laboratório de informática não 

foi citado por qualquer um dos professores, o que revela a falta de incorporação e utilização 

deste ambiente por todo o corpo docente da escola. 

A quarta pergunta foi direcionada para o desenvolvimento de algum projeto no 

laboratório de informática e oito professores responderam que não desenvolveram nenhum 

projeto no ano de 2013 com o laboratório de informática. Os aspectos que eles mais 

apontaram foi a ausência de um profissional capacitado para orientar as atividades no 

laboratório (professor regente) e a falta de conexão com a internet. Apenas um professor (32 

anos) afirmou que desenvolveu um projeto: “Um projeto de elaboração de gráficos estatísticos 

por meio de um programa do Línux Educacional”.  

Entretanto, quando questionados sobre o desenvolvimento de atividades no laboratório 

de informática no ano letivo de 2014, a maioria dos professores afirmou que está planejando 

alguma atividade ou projeto. Quatro professoras afirmaram que seus planejamentos dependem 

do restabelecimento da conexão com a internet e do aumento no número de computadores 

disponíveis. Na concepção de Almeida e Fonseca Júnior: 

O modelo de utilização de Informática baseado em laboratório, que 

acaba por causar todo esse malabarismo, não tem raízes em qualquer 

fundamentação pedagógica. São majoritários simples- mente porque 

os computadores eram entendidos até meados dos anos 80, quando 

começa a se disse- minar o seu uso nas escolas, como ferramentas 

isoladas (e dedicadas) de trabalho. Assim, a maneira mais óbvia de se 

utilizar computadores nas escolas parecia ser montar laboratórios para 

uso individual (ou quase individual) (1998, p.17). 

 

 

Diante das respostas recebidas ao questionário, percebemos que os professores 

licenciados tem uma forte compreensão das tecnologias educacionais e de sua aplicação no 

cotidiano da sala de aula. Porém, os mesmos também percebem as limitações que a sua escola 

enfrenta na democratização do acesso às novas tecnologias, principalmente pelos problemas 

estruturais do laboratório de informática, como a falta de conexão com a internet e o número 

reduzido de computadores funcionando. Na análise de Sancho: 
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Sem uma perspectiva histórico-social, cultural e política da tecnologia, 

parece difícil que os formadores do final do século entendam a 

sociedade na qual vivem, possam desenvolver seus próprios valores e 

posições políticas, subtraindo-se ao imperativo tecnológico e possam 

tomar decisões, com conhecimento de causa, sobre a atuação 

profissional e os recursos organizadores, simbólicos e instrumentais 

que irão precisar para pô-la em prática. (1998, p.46) 

 

Da análise dos questionários, compreende-se que uma parcela significativa dos 

professores entende o que é cultura digital e procura utilizar os seus artefatos na sua prática de 

sala de aula. Também percebe que existem limites no uso das TIC no ambiente escolar. 

Apenas uma parcela muito pequena demostra alguma resistência ao uso das TIC, incluindo o 

computador, muito mais pela ausência de uma formação e estímulo adequados do que por 

desinteresse. Outro aspecto revelado, demonstra que os professores do Alzelina de Sena 

Valença não enxergam o laboratório de informática como ambiente tecnológico. Isso acontece 

pelo fato dos mesmos verem na falta de conectividade com a internet e no número reduzido 

de máquinas funcionando um entrave para o desenvolvimento de projetos satisfatórios no 

laboratório. Por fim, a distância revelada entre os docentes de ambos os turnos com a figura 

do professor regente. Poucos professores afirmaram ter um projeto elaborado para ser 

executado em parceria com o laboratório, o que reforça a ideia anteriormente apresentada. 

Por fim, é importante destacar que estes são professores de um novo século, 

vivenciando as experiências criadas dentro da sociedade tecnológica e que na sua maioria, 

entendem que para usufruir dos conhecimentos, informações e saberes disponíveis nesta nova 

sociedade e mediá-los com seus alunos, é preciso está na rede. No próximo tópico, 

apresentaremos o trabalho dos professores regentes e como os mesmos apreendem os limites e 

desafios de sua prática na Escola e no laboratório de informática. 
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5.3 O professor regente do laboratório: limites e desafios para sua prática 

 Um dos agentes principais desse processo de introdução das TIC no ambiente escolar 

é o professor regente, dessa forma desenvolvemos um questionário específico para ser 

aplicado com eles. 

Como já foi discutido anteriormente, a Escola conta com dois professores regentes do 

laboratório de informática. O professor que atua no turno da manhã junto com as turmas do 

Ensino Fundamental I é graduado em pedagogia, com especialização em Alfabetização e 

aluno do mestrado em Ciências da Educação. Tem 41 anos de idade e possui vinte e dois anos 

de exercício no magistério. O professor regente do turno da tarde trabalha com as turmas do 

Fundamental II. É graduado em Pedagogia e em História. Tem pós-graduação em Ensino 

Fundamental II e atua há 19 anos na rede municipal de Parnamirim. Após essa breve 

descrição dos seus perfis, farei a apresentação das suas respostas ao instrumento aplicado. 

Em relação ao entendimento dos professores regentes sobre o que é a Cultura digital, o 

professor regente do turno da manhã afirma que: “É a união da cultura com o digital, onde 

podemos interagir com outras pessoas e construir novos conhecimentos. A cultura digital é de 

grande relevância para o ensino aprendizagem dos nossos alunos”. Em torno da mesma 

questão, o professor regente do turno da tarde respondeu que cultura digital: “É a cultura 

internalizada pelo indivíduo onde propicia uma aprendizagem significativa, através de 

atividades direcionadas pelas novas tecnologias da informação”.  

 Questionados sobre as atividades desenvolvidas no laboratório de informática, o 

professor regente do Fundamental I, respondeu que executa: “Leitura e escrita de músicas, 

poemas e regras do laboratório, vídeos, jogos educativos e projetos desenvolvidos da escola”. 

O professor regente do Fundamental II informa que realiza: “Projeto jornal do laboratório, 

projeto videoteca, letramento digital e o projeto Documentário: 50 anos da Ditadura Militar. 

Além do mais, trabalhar o educando em saber utilizar o br. Office, Writer (editor de texto), 

planilha eletrônica e o Kalk, (software com as mesmas funções do Excel)”. 

 Perguntados sobre a faixa etária do alunado atendido no laboratório de informática, o 

professor regente do turno da manhã afirmou que seus alunos estão entre os sete e dezesseis 

anos. No turno da tarde a idade varia entre onze anos até dezessete anos. 
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 Interpelados sobre que aspecto apontam como positivo na formação recebida pela 

equipe do Proinfo para sua atuação como regente do laboratório, o professor responsável pelo 

Fundamental I, afirmou que: “A formação do Proinfo foi de grande valia na minha prática 

pedagógica. São estudos de motivação para a inclusão digital na escola”. Já o professor 

regente do turno vespertino fez uma reflexão mais alongada: 

Vale salientar que as aulas direcionadas pela Equipe do Proinfo para 

trabalhar os professores regentes foram positivas, porque trabalham 

atividades como stop motion, bancos de atividades off-line, robótica e 

outras nos trouxeram uma aprendizagem positiva para 

desenvolvermos no laboratório com o uso do Sistema Operacional do 

Linux Educacional, isto é, possibilitou-me aprender e desenvolver 

atividades que produzam resultados positivos com os educandos. 

 

 Em torno das dificuldades encontradas na Escola para o desenvolvimento dos projetos 

propostos para o laboratório de informática, o professor regente do turno matutino indica que 

o maior problema é: “A não participação de alguns profissionais, que não tem interesse nas 

novas tecnologias”. O professor do turno da tarde percebe o mesmo problema e acrescenta: 

“Falta de recurso da internet, a falta de compreensão de alguns professores que não se 

engajam no projeto”. Neste ponto, percebe-se que a distância entre o corpo docente do 

laboratório de informática também é sentida pelos professores regentes que por sua vez se 

ressentem de uma maior aproximação e estabelecimento de parcerias. 

 Quando questionados sobre a lacuna deixada pela formação do Proinfo, o professor do 

turno da manhã informa que é: “A falta de manutenção nas máquinas e internet”. Já o 

professor do turno da tarde faz a seguinte reflexão: “Percebo que preciso aprender a trabalhar 

o sistema operacional Linux Educacional com maior precisão de alguns programas. Vale 

salientar que nós somos eternos aprendizes, não sabemos de tudo e aprendemos com a troca 

de experiência com os outros”. Existe a crítica na fala do professor do turno da manhã, 

enquanto o professor do turno da tarde se responsabiliza pelo pouco domínio que apresenta 

em relação ao software utilizado no laboratório. A divergência nos discursos revela as tensões 

que permeiam a aplicação da política na escola, mas que nunca são reveladas. 

 A última questão pede que os professores regentes façam uma sugestão para melhoria 

da aplicação das novas TIC no ambiente escolar. A sugestão do professor regente do turno 

matutino foi: “Manter todas as máquinas funcionando com internet, cursos de formação de 

inclusão digital na semana pedagógica para todos os professores”. Enquanto o professor 
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regente da tarde sugeriu: “Mais atividades desenvolvidas com as TIC”. Mais uma vez, 

enquanto um professor pontua as fragilidades do programa, o professor da tarde apenas sugere 

a ampliação de atividades com as novas tecnologias da informação e comunicação. 

 Conclui-se que o programa Proinfo apresenta diversas fragilidades que atrapalham a 

inclusão dos alunos da rede pública municipal de Parnamirim na cultura tecnológica. Como 

foi revelado nas falas dos professores, a ausência de estímulos, de formações adequadas e até 

mesmo da manutenção das máquinas e ampliação do laboratório são aspectos pontuados 

como críticos para implementação da política do Proinfo Integrado. 

Diante do que foi exposto, optamos por utilizar uma categorização elaborada por Cruz 

(2010) sobre os laboratórios de informática. Sua pesquisa teve o objetivo de investigar a 

influência da inclusão digital dos alunos de uma escola municipal utilizando o computador 

enquanto uma ferramenta de aprendizagem. O autor elaborou quatro categorias: os ambientes 

escolares incluídos, ambientes escolares deficitários, ambientes escolares adversos e 

ambientes escolares excluídos. Partindo de sua caracterização, é possível afirmar que a Escola 

Municipal Alzelina de Sena Valença conta com um ambiente escolar deficitário, pois apesar 

de contar com um laboratório de informática, ainda não teve a conexão com a internet 

restaurada. Mesmo tendo dois professores regentes para atuar no laboratório, o espaço físico e 

a estrutura do local não permitem que desenvolvam as atividades propostas em seus planos de 

ação com toda a turma no ambiente tecnológico. Por mais que conte com a adesão das 

coordenadoras e apoio dos gestores, o professorado ainda não participa ativamente das 

atividades desenvolvidas no laboratório e nem todos incorporaram o uso das tecnologias da 

informação e comunicação no contexto de suas disciplinas. Assim, a partir da pesquisa citada, 

Cruz concluiu que: 

A inserção do computador nas escolas com finalidades pedagógicas 

ainda não alcançou um valor significativo, tampouco a formação dos 

professores que ensinam como utilizar a máquina, pois há uma 

limitação dos conhecimentos de softwares determinando um 

aprendizado por um único estilo de programação, como exemplo 

disso, tem-se a expansão do sistema operacional Windows em 

detrimento do sistema Linux. (2010, p.24). 

 

Nesse sentido, é impossível transformar a escola da sociedade da informação na escola 

da sociedade do conhecimento, pois os alunos e alunas já estão inclusos na cultura digital, 

apreendendo de forma pouco crítica seus elementos principais a partir dos usos dos próprios 
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artefatos e dificilmente compreendendo os mesmos como ferramentas auxiliares do processo 

de ensino aprendizagem. As questões levantadas por Moraes direcionam para novas reflexões: 

“Para que levar o computador à educação? Quais são os reais objetivos? Criar apenas mão-de-

obra especializada ou levar o filho do trabalhador (e o próprio País) a dominar (produzir e 

controlar) essa inovação? Ou seja: acentuar ou não a alienação?”  (MORAES, 2002, p.10). 

 O computador sem conexão com a internet não faz sentido em uma sociedade em rede 

(CASTELLS, 1999) pois é na confluência das super vias do ciberespaço que a cibercultura se 

processa (LÉVY, 1999). Na análise proposta pela tese, verifica-se que nenhuma das diretrizes 

criadas para o Programa são plenamente realizadas no âmbito da política pública no 

município de Parnamirim.  

Inicialmente, a ação do governo federal de informatizar a escola pública não se 

realizou efetivamente, pelo fato de muitas escolas no município permanecerem seu o 

laboratório de informática funcionando. Outro aspecto pontuado pelas Diretrizes (1997) é a 

universalização da tecnologia de ponta com a instalação dos equipamentos, entretanto, na 

maioria das escolas, quando existe o ambiente tecnológico, os computadores estão obsoletos e 

ultrapassados. A exigência de infraestrutura física e suporte técnico é parcial, pois após a 

instalação dos ambientes tecnológicos, a Prefeitura Municipal de Parnamirim, através da 

SEMEC não realiza de forma satisfatória a manutenção e apoio técnico necessário para a 

escola.  

A capacitação dos recursos humanos é outro aspecto que está distante do formulado 

pelas diretrizes, pois as formações não atendem todos os professores que fazem parte da 

escola, o que limita a abertura de diálogos para compreensão do papel do ambiente 

tecnológico para promoção de uma educação para a sociedade do conhecimento. Por fim, o 

respeito à autonomia pedagógico-administrativa e a implementação descentralizada do 

programa exigem uma análise mais minuciosa, que pode ser objeto de observação e estudo 

nessa tese.  

Levar o computador para a educação sem uma preparação do professor, organização 

do espaço e possibilidades de reelaboração e compartilhamento de uma cultura tecnológica 

não cumpre com as diretrizes do Proinfo que é promover o uso pedagógico das TIC através da 

implantação de ambientes tecnológicos e formação docente. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta tese de doutorado, procuramos apresentar as relações entre escola e cultura 

tecnológica, analisando o contexto do laboratório de informática em uma escola da rede 

pública do Município de Parnamirim-RN, atendida pelo Programa Nacional de Formação 

Continuada em Tecnologia Educacional- Proinfo integrado. 

Para realizar a análise do objeto de estudo, mobilizamos diferentes olhares da área das 

ciências humanas, trabalhando inicialmente o conceito de educação, proposto por Émile 

Durkheim, enfatizando o papel dos sistemas de ensino na sociedade. Em seguida dialogamos 

com Pierre Bourdieu para compreender como se constitui o campo educacional e qual o 

habitus presente na realidade escolar analisada. A partir de Pierre Lévy e Manuel Castells 

discutimos os conceitos de cibercultura, sociedade em rede e inclusão digital, para logo em 

seguida, tratar do desenvolvimento da cultura tecnológica com Juana María Sancho e Jurjo 

Torres Santomé. Finalizamos discutindo a partir de uma visão crítica o desenvolvimento da 

informática educativa no Brasil através das discussões de Henrique Rattner, Lili Kawamura, 

Vani Moreira Kenski e Raquel de Almeida Moraes. 

Realizando uma retrospectiva do que foi discutido ao longo da tese, no primeiro 

capítulo apresentamos um panorama histórico da política de informática nas escolas 

brasileiras. Discutimos brevemente o processo iniciado durante o regime militar e a criação de 

uma política educacional sistemática para promoção da informática na escola pública 

brasileira. No segundo capítulo, discutimos a origem do Programa Nacional de Informática na 

Educação, Proinfo, e compreendemos a sua dimensão política e econômica por meio da 

análise de documentos oficiais e investigações. Realizamos o historicismo da implantação das 

TIC no Rio Grande do Norte e, a partir das entrevistas concedidas pelas ex-coordenadoras da 

UNDIME, compreendemos como o Proinfo (1997) foi instalado no Estado e como sua 

política atual, o Proinfo Integrado (2007), se instalou na rede municipal de ensino. 
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No terceiro capítulo, descrevemos o lócus da pesquisa, a cidade de Parnamirim-RN, 

tratando de sua origem, expansão do sistema escolar e as implicações políticas presentes nas 

escolas da pública municipal. O quarto capítulo apresentou o campo de pesquisa, a Escola 

Municipal Alzelina de Sena, seu laboratório de informática e a percepção dos alunos do 5º e 

9º anos sobre a cultura tecnológica. No capítulo cinco, analisamos as informações coletadas 

dos questionários aplicados aos professores e identificamos os limites e desafios para 

introdução das TIC no processo de ensino e aprendizagem. 

Sobre os objetivos desta tese, é importante destacar que a hipótese inicial do trabalho 

indicava a existência de uma grande distância entre as diretrizes propostas pelo Programa 

Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo Integrado) e a realidade escolar investigada. 

Diante dela, formulamos o seguinte questionamento: tem o Proinfo Integrado preparado os 

alunos e professores para atuarem na cibercultura? Após nossa pesquisa de campo, aplicação 

de instrumentos de coleta e recolha de informações, procuramos responder nossa pergunta 

central, desenvolvendo um novo sistema de hipóteses (QUIVY; CAMPENHOUDT, 2005) 

para indicar os limites da política do Proinfo Integrado: 

 

Figura 12- Quadro elaborado pela pesquisadora. Junho/2014. 

Na análise do quadro de hipóteses confirmadas, compreendemos que o Proinfo 

Integrado não prepara os professores para a cibercultura, pois demonstra ser uma política 

deficitária na formação dos docentes, que não se sentem motivados para participar dos cursos 

ofertados nem para implementar o uso da tecnologia educacional em sua prática educativa em 
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função dos problemas criados pela burocratização, que impede que os recursos como os 

computadores e o acesso à internet sejam adequados para o uso. Também entendemos que as 

diretrizes voltadas para os alunos não atingem seus objetivos pelo fato dos mesmos já estarem 

imersos na cultura digital fora do contexto escolar e desfrutarem de um nível de conectividade 

e interatividade maiores do que os encontrados no laboratório de informática. 

Assim, através de uma observação sistemática do cotidiano escolar, realizamos a 

coleta de depoimentos, fizemos entrevistas e aplicamos questionários para compreender como 

professores e alunos apreendem a presença das TIC no ambiente escolar.  Identificamos que a 

escola dispõe das novas tecnologias para serem utilizadas pelos professores no processo de 

ensino e aprendizagem, entretanto, existem limites para a sua aplicação, que correspondem 

desde a falta de conectividade e de equipamentos em funcionamento, passando pela 

constatação de que alguns professores demonstram desinteresse pelo uso das tecnologias 

educacionais ou compreendem que as mesmas se restringem ao computador conectado. Esta 

percepção é presente entre os professores pedagogos e professores licenciados que não 

realizaram qualquer curso oferecido pelo Proinfo Integrado. 

Por meio dos questionários coletados e recolha das informações foi possível fazer uma 

análise da imersão dos professores de ambos os turnos na sociedade tecnológica. A maioria 

dos docentes participa de formas diferentes da cultura digital, seja produzindo conteúdo para 

trabalhar com seus próprios alunos na escola, estudando, buscando informações para a vida 

cotidiana, mantendo contato através das redes sociais ou desfrutando de serviços oferecidos 

na rede. 

Um grupo de professores não se sente inserido na sociedade tecnológica e dessa 

forma, não incorpora a aplicação das novas tecnologias da informação e comunicação no 

contexto escolar. Alguns desses professores não tiveram contato com os computadores 

conectados na rede e não enxergam o seu potencial educativo. A resistência pode ser 

solucionada a partir de uma revalorização do trabalho deste docente em contato com as TIC. 

Para isso é necessário que as formações do ProInfo Integrado alcancem todos os professores 

da rede municipal de ensino para que a incorporação das TIC saia do laboratório de 

informática e deixe de ser uma tarefa apenas do professor regente, passando a ser um projeto 

coletivo de aprendizagem mediado pela tecnologia educacional. 

Por outro lado, os professores regentes, entendem as limitações impostas à escola pela 

ausência de uma conexão com a internet, a existência de poucos computadores funcionando 
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de forma adequada e a resistência de um grupo de professores de trabalhar em parceria para 

promover o uso das tecnologias educacionais em sala de aula, entretanto compreendem que os 

limites não podem impedir que os mesmos realizem seus trabalhos junto aos alunos dos 

turnos da manhã e da tarde. Os professores regentes elaboram diferentes atividades que 

utilizam as novas tecnologias dentro e fora do laboratório de informática, entretanto, precisam 

de maior criticidade para implementar mudanças na forma como os alunos percebem a 

ferramenta computacional dentro e fora da escola.  

Quanto aos alunos, os mesmos já incorporaram as TIC na sua vida a partir do aspecto 

da ludicidade que as mesmas apresentam. A maioria dos alunos percebe a conexão com a 

internet como forma de diversão, lazer, comunicação e busca por informações, mas ainda 

precisa apreendê-la enquanto ambiente colaborativo de aprendizagem. Para que essa mudança 

entre em curso, é preciso o esforço da comunidade escolar, não apenas da figura do professor 

regente do laboratório de informática ou dos gestores.  

A introdução das novas tecnologias da informação e comunicação é potencializada a 

partir do uso da rede mundial de computadores, criando-se uma verdadeira teia de 

aprendizagem e trocas culturais. Porém, o fato da Escola Municipal Alzelina de Sena Valença 

não contar com a conexão da internet se transforma em um desafio e um limite ao mesmo 

tempo que impede e impossibilita seus alunos e professores de desfrutarem de um ambiente 

tecnológico mais rico e colaborativo, através da rede. 

Os limites encontrados para a inserção da escola na sociedade tecnológica a partir da 

cibercultura ou cultura tecnológica podem ser definidos como: o formato da política de 

tecnologia educacional, a falta de uma formação para a cultura digital entre os professores, o 

que promove uma resistência deles para uso das TIC enquanto ferramentas de auxílio do 

processo de ensino e aprendizagem e a inserção dos alunos na cultura digital fora do ambiente 

escolar. 

Os desafios são muitos. A cultura e os artefatos frutos do avanço da tecnologia 

precisam ser partilhados e apropriados de forma crítica, criativa e autônoma, entretanto 

apenas uma escola melhor preparada e consciente do momento histórico que vivemos, poderá 

promover esta transformação. 

Nossas perspectivas práticas para os formuladores das políticas de tecnologia 

educacional e seus dinamizadores locais são os seguintes: é preciso dialogar diretamente 
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como o MEC para que todos os cursos de licenciaturas preparem os seus futuros professores 

no manejo das ferramentas digitais para o ensino. Os estudantes universitários de pedagogia e 

dos cursos de licenciaturas precisam se apropriar de todos os recursos que podem ser 

mobilizados para o processo de ensino aprendizagem, sendo fundamental que os mesmos 

apreendam de forma crítica esses usos e possam adaptar e aplicar nas realidades educacionais 

com as quais lidarão enquanto profissionais formados e atuantes no campo de trabalho.  

É necessário também que os professores que já estejam atuando no ofício, 

independentemente do tempo de formação, sejam estimulados e sensibilizados para que 

possam ser preparados na cultura digital. A jornada de trabalho e os problemas inerentes ao 

ofício, tornam a prática educativa extenuante, assim, dedicar um tempo da semana para um 

curso de formação na área de tecnologia educacional, sem um retorno na forma de um bônus, 

uma progressão ou até mesmo uma gratificação, desmotivam a maioria dos professores na 

busca por novos estudos e saberes. 

Como foi apresentado na arte das teses e ao longo deste trabalho, diferentes pesquisas 

demonstram que a política do Proinfo Integrado possui uma série de dificuldades que 

impedem que os seus objetivos sejam implementados. Como exemplo inicial, pode-se pontuar 

a adoção do Linux educacional como um dos entraves para aproximação dos alunos e 

professores do laboratório de informática, apesar da importância de adoção de um software 

livre na educação, entretanto, tendo em vista que o sistema operacional Windows é o mais 

utilizado fora do ambiente escolar, aquilo que é produzido na escola através do Linux 

educacional, não vai além dos seus muros, pelo fato do sistema operacional não ser o mesmo 

utilizado pela comunidade em outros ambientes, como a própria casa, as Lan Houses e os 

locais de trabalho.  O laboratório de informática acaba se constituindo como uma ilha de 

tecnologia obsoleta, para qual poucos se arriscam a nadar. Este entrave pode ser resolvido 

com um investimento maior no aperfeiçoamento do Linux educacional, o que pode torná-lo 

mais atrativo e interativo para alunos e professores. 

Outro entrave está relacionado como o projeto Banda Larga nas Escolas, no qual o 

MEC  assinou parceria com a empresa de telefonia Oi, para que a mesma dote todas as 

escolas públicas brasileiras de conexão com a internet até o ano de 2015. Entretanto, a 

referida empresa não cumpriu ainda com o proposto no projeto, sendo mais comum encontrar 

escolas sem conectividade ou escolas com a velocidade de internet inferior às suas 

necessidades. Numa sociedade que vivencia o paradigma tecnológico, é essencial a conexão 



151 
 

com a rede, pois nela se efetua toda uma série de trocas de saberes, conhecimentos e 

informações, importantes para enriquecimento do processo formativo do ser humano. A 

sociedade em rede é uma realidade, mas ainda precisa ser investido mais esforços para criação 

da escola em rede e formação deste novo humano para não mais uma sociedade da 

informação e sim uma nova sociedade do conhecimento. 

 Por fim, e não menos importante, é preciso voltar as ações para as crianças e 

adolescentes para os quais a política de tecnologia educacional é direcionada. Eles já são 

caracterizados como nativos digitais e participam de mais experiências de imersão na cultura 

tecnológica na rua ou em casa do que no contexto escolar. Os nativos digitais criam várias 

estratégias para ter acesso à rede, desde utilizarem smartphones para conexão com a internet 

até passarem horas semanais frequentando as Lan Houses em seus bairros e assim 

participando da vida digital, seja jogando online, marcando presença nas redes sociais ou 

trocando ideias através de fóruns, chats e e-mails. Os nativos digitais não se sentem atraídos 

por uma escola analógica, é preciso então repensar como podemos aproveitar o potencial de 

curiosidade e criatividade de nossos alunos, para assim, fazê-los apreender de forma mais 

crítica o uso das tecnologias no seu cotidiano e na escola, tornando os dispositivos como o 

computador conectado e o smartphone ferramentas para aprendizagem. 

A política de tecnologia educacional calcada em um modelo da última década do 

século passado revela suas fragilidades e limitações, aqui apresentadas a partir do estudo de 

caso específico da realidade educacional do município de Parnamirim. É preciso um novo 

desenho, uma reconfiguração desta política, logo, há uma perspectiva de que a educação se 

encontre na cibercultura, pois é patente que as tecnologias da informação e comunicação são 

uma realidade cada dia mais premente no contexto escolar, basta então a apropriação devida 

das mesmas, como já foi parcialmente realizado com outras tecnologias, a saber, o livro, a 

televisão e o vídeo cassete/DVD. 

  



152 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABRANCHES, Sérgio Paulino. Modernidade e formação de professores: a prática dos 

multiplicadores dos núcleos de tecnologia educacional do nordeste e a informática na 

educação. São Paulo: USP, 2003. Tese de doutorado apresentada a Faculdade de Educação-

USP.  

ADORNO, T. W. Educação e emancipação. São Paulo: Paz e Terra, 2006. 

ALMEIDA, Fernando José de. Educação e informática. Os computadores na escola. 5. ed. 

São Paulo: Cortez, 2012. 

ALMEIDA, Fernando José de, ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de. Aprender 

construindo. A Informática se transformando com os professores. 76.p.  Ministério da 

Educação e Cultura: Brasília, São Paulo: USP, 2000. (Coleção Informática para mudança na 

Educação).  

ALMEIDA Fernando José de, FONSECA JÚNIOR, Fernando Moraes.  Aprendendo com 

projetos. Ministério da Educação e Cultura: Brasília, São Paulo: USP, 2000. 44.p. (Coleção 

Informática para mudança na Educação).  

___________________________________________________________. Criando 

ambientes inovadores. Ministério da Educação e Cultura: Brasília, São Paulo: USP, 2000. 

42.p. (Coleção Informática para mudança na Educação).  

 

___________________________________________________________ . Prolnfo. Projetos 

e ambientes inovadores. Secretaria de Educação a Distância. Brasília: Ministério da 

Educação, Seed, 2000. 96 p. - (Série de Estudos. Educação a Distância, ISSN 1516-2079; 

v.14) 

ANDRADE, Arnon A. M. de. Novas tecnologias? Tecnologia Educacional, Rio de Janeiro, 

v. 22, nº 113/114, p.20-22, jul/out, 1993. 

________________________. Educação a distância no Rio Grande do Norte. Em aberto, 

Brasília, ano 16, nº 70, abr/jun. 1996. 116-120. 



153 
 

___________________________. Política e afeto na produção de identidades e instituições: a 

experiência potiguar. Rev. Bras. Educ., Rio de Janeiro ,  n. 30, Dec.  2005 .  Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782005000300011. Acesso em: 26  Fev.  2014.   

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da educação. 2. ed. São Paulo: Moderna, 1990. 

ARETIO, LORENZO GARCÍA. Para uma definição de educação a distância. In: LOBO 

NETO, Francisco J.S. Educação a distância: referências e trajetórias. Rio de Janeiro: ABT, 

2001  

AZANHA, José Mário Pires. Roque Spencer Maciel de Barros, defensor da escola pública. 

Educação e Pesquisa.  vol. 25 nº1 São Paulo Jan./Junho 1999. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1590/S1517-97021999000100013. Acesso em: 04 de Agosto de 2012. 

BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. A presença dos Estados Unidos no Brasil. Dois séculos 

de história. 2ª ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1978. 

BARRETO, Raquel Goulart. Tecnologias nas salas de aula. In: LEITE, Márcia. FILÉ, Valter 

(orgs). Subjetividades, tecnologias e escolas. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 

BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e simulação. Lisboa: Relógio D’água, 1991. 

BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas. Magia e técnica, arte e política. São Paulo: 

Brasiliense, 1996. p. 165-196. 

BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 2009. 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: Centro de 

Documentação e Informação, coordenação de publicações, 2006. 

BRASIL. Ministério da educação. Guia prático de utilização do sistema. Disponível em: 

http://integrado.mec.gov.br/ . Acesso em 06/ Jul/ 2012. 

BRASIL. Ministério da educação. ProInfo Integrado. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13156 . Acesso 

em: 06/ Jul/ 2012. 

BRASIL. Ministério da educação. Capacitação ProInfo Integrado. Disponível em: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/link.html?categoria=17 . Acesso em: 06/ Jul/ 2012. 

http://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782005000300011
http://dx.doi.org/10.1590/S1517-97021999000100013
http://integrado.mec.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13156
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/link.html?categoria=17


154 
 

BRASIL. Planalto. Constituição da República  Federativa do Brasil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm . Acesso em: 

20/Jun/ 2012. 

BRASIL. Ministério da educação e do desporto. Secretaria de educação a distância. TV da 

escola. Avaliação da TV Escola pela fundação Cesgranrio. Disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002650.pdf . Acesso em 18/ Jul/2011. 

BRASIL. Ministério da educação. Guia prático de utilização do sistema. Disponível em: 

http://integrado.mec.gov.br/.Acesso em 06/Jul/ 2012. 

BRASIL. Ministério da educação. ProInfo Integrado. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13156. Acesso 

em: 06/ Jul/ 2012. 

BRASIL. Ministério da educação. Capacitação ProInfo Integrado. Disponível em: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/link.html?categoria=17. Acesso em: 06/ Jul/ 2012. 

BRASIL. Planalto. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm. Acesso em 

20/Jun/ 2012. 

CASCUDO, Luís da Câmara. História da cidade do Natal. Natal: RN Econômico, 1999. 

_______________________. Nomes da terra: geografia, história e toponímia do Rio Grande 

do Norte. Natal: Fundação José Augusto, 1968. 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 8. ed. São Paulo: Paz e terra, 1999, vol.1. 

_________________. A galáxia da internet. Reflexões sobre a internet, negócios e 

sociedade. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 2004. 

CASTRO, Márcia Correa e. Enunciar a democracia e realizar o mercado. Políticas de 

tecnologia na educação até o ProInfo Integrado (1973-2007). Niterói, RJ, 2011. Dissertação 

de Mestrado apresentada ao Programa de Educação da Pontifícia Universidade Católica. 

CLEMENTINO, M. L. M. Impacto urbano de uma base militar: a mobilização militar em 

Natal durante a Segunda Guerra Mundial. Revista do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, Rio de Janeiro, v.412, p.103-127, 2001. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002650.pdf
http://integrado.mec.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13156
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/link.html?categoria=17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm


155 
 

CRUZ, Aracely Xavier. Inclusão digital: A inserção das tecnologias informacionais nas 

escolas públicas da RMNATAL. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2010. 

Dissertação de mestrado, PPGCS, UFRN.  

DELORS, Jacques. Educação: um tesouro a descobrir. São Paulo: Cortez, 1998. 

DURKHEIM, Émile. Educação e sociologia. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 

FREIRE, Paulo. Política e educação: ensaios. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2001.  

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2005. 

GOMES, Candido Alberto. A educação em perspectiva sociológica. 3. ed. São Paulo: EPU, 

1994. 

GOMEZ, Margarita Victoria. Cibercultura, formação e atuação docente em rede. Brasília: 

Liber Livro, 2010. 

GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Civilização brasileira, 1985. 

HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1992. 

HOBSBAWM, Eric J.  A era dos extremos. O breve século XX. 2. ed. São Paulo: 

Companhia das letras, 2010. 

IVIC, Ivan. Lev Semionovich Vygotsky. Recife: Fundação José Nabuco, Massangana, 2010. 

Coleção Educadores. 

JOHN, Daniel. Educação e tecnologia num mundo globalizado. Brasília: UNESCO, 2003. 

JOHNSON, Steven. Cultura da interface: como o computador transforma nossa maneira de 

criar e comunicar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. 

KAWAMURA, Lili. Novas tecnologias e educação. São Paulo: Ática, 1990. 

KENSKI, Vani Moreira. Tecnologias e ensino presencial e a distância. Campinas, SP: 

Papirus, 2003. 

LEMOS, André; Cunha, Paulo (orgs). Olhares sobre a Cibercultura. Sulina, Porto 



156 
 

Alegre, 2003. 

LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência. O futuro do pensamento na era da informática. 

Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993. 

___________. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999. 

MAGNANI, José Guilherme Cantor. De perto e de dentro: notas para uma antropologia 

urbana. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 17, n. 49. 

MANACORDA, M. A. História da Educação. Da antiguidade aos nossos dias. São Paulo: 

Cortez, 2010. 

MARTINS, Íris Laura Batista. Política pública e educação digital no ensino fundamental 

em Natal/RN: análise de eficácia da atuação dos objetivos do ProInfo Municipal. Natal-RN, 

2009. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Administração da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

MEDEIROS, Tarcísio. Aspectos geopolíticos e antropológicos da História do Rio Grande 

do Norte. Natal: Imprensa Universitária, 1973. 

MENDES, Andreia Regina Moura. Parnamirim: uma cidade aeroportuária. Natal: UFRN, 

2000. Monografia apresentada ao curso de História da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. 

____________________________ Os desafios da prática do professor profissional: quais 

competências e habilidades? In: FARIA, Tereza Cristina Leandro. Práticas pedagógicas em 

debate: relatos e experiências. Natal: Infinita Imagem, 2010. 

MÉSZÀROS, Istiván. A educação para além do capital. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2008. 

MOLIN, Suênia Izabel Lino. Novas tecnologias na educação: transformações da prática 

pedagógica no discurso do professor. Itajaí: Universidade do Vale do Itajaí, 2010. Dissertação 

de Mestrado apresentada ao PPGE-UNIVALI. 

MORAES, Raquel de Almeida. Informática na Educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 

_________________________.Educação a distância: aspectos histórico-filosóficos In: 

FIORENTINI, Leda Maria Rangearo, MORAES, Raquel de Almeida (orgs). Linguagens e 

interatividade na educação a distância. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 



157 
 

MUNARI, Alberto. Jean Piaget. Recife: Fundação José Nabuco, Massangana, 2010. Coleção 

Educadores. 

NASCIMENTO, João Kerginaldo Firmino do. Informática aplicada à educação. Brasília: 

Universidade de Brasília, 2007. 84p.  

Núcleo de Estudos em Políticas Públicas. Avaliação da implementação do Programa TV 

Escola. Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP. Caderno nº 51, 2001. Disponível 

em: www.nepp.unicamp.br/d.php?f=35. Acesso em 18 de julho de 2011. 

OZMON, Howard A, CRAVER, Samuel M. Fundamentos filosóficos da Educação. Porto 

Alegre: ArtMed, 2004. 

PINTO, Francisco Soares. Da lousa ao computador: resistência e mudança na formação 

continuada de professores para integração das tecnologias da informação e comunicação. 

Maceió-AL, 2008. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Educação Brasileira 

da Universidade Federal de Alagoas. 

PRATA, Carmen Lúcia. Gestão democrática e tecnologias de informática na educação 

pública: o ProInfo no Espírito Santo. Porto Alegre, RS, 2005. Dissertação de Mestrado 

apresentada ao Programa de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

QUIVY, Raymond. CAMPENHOUDT, Luc Van. Manual de investigações em Ciências 

Sociais. 4. ed. Lisboa: Gradiva, 2005. 

RATTNER, Henrique. Informática e sociedade. São Paulo: Brasiliense, 1985. 

Recenseamento do Brazil. Relação dos proprietarios dos estabelecimentos ruraes recenseados 

no Estado do Rio Grande do Norte / Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, 

Directoria Geral de Estatistica. Rio de Janeiro: Typ. Da Estatistica, 1924. Disponível em: 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv15289.pdf.  Acesso em: 18/03/2013. 

RESTREPO, Bernardo. Teleducação: âmbito conceitual de um sistema de educação a 

distância. In: LOBO NETO, Francisco J.S. Educação a distância: referências e trajetórias. Rio 

de Janeiro: ABT, 2001.p.09-12 

SANCHO, Juana María. Para uma tecnologia educacional. Porto Alegre: ArtMed, 1998. 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv15289.pdf.


158 
 

SANTOMÉ, Jurjo Torres. A educação em tempos de neoliberalismo. Porto Alegre: Artmed, 

2003. 

SANTOS, Boaventura de Souza. A globalização e as ciências sociais. São Paulo: Cortez, 

2002. 

SARMENTO, Manuel Jacinto. O estudo de caso etnográfico em educação. In: ZAGO, 

Nadir, CARVALHO, Marília Pinto, VILELA, Rita Amélia Teixeira. Itinerários de pesquisa. 

Perspectivas qualitativas em sociologia da educação. Rio Janeiro: Lamparina, 2011. 

SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 2. ed. Campinas, SP: 

Autores Associados, 2008. 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. Proinfo: projetos e ambientes inovadores. 

Brasília: Ministério da Educação, SEED, 2000. 

SMITH JR, Clide. Trampolim para a vitória. Natal: UFRN/Universitária, 1992. 

UNESCO. Declaração Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das necessidades 

básicas de aprendizagem. Jomtien, 1990. Disponível em: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf . Acesso em: 30/06/2012. 

VELHO, Gilberto. Individualismo e cultura: notas para uma antropologia da sociedade 

contemporânea. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997. 

VIVEIROS, Paulo. História da aviação no Rio Grande do Norte. Natal: 

UFRN/Universitária, 1974. 

 

 

 

 

 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf


159 
 

 

 

ANEXOS 

Anexo 1- Entrevista com a professora Lourdes Valentim- CEMURE (15.05.13) 

L.V. Eu vou lhe dar esse daqui, mas não vai servir de referência porque não foi publicado, 

mas é para que você tenha mais para ler ... 

L.V. Leitura do resumo do artigo.  

E quando foi que a senhora entrou (no ProInfo)? 

L.V. Eu venho numa sequência para você entender minha ... Lá na minha dissertação de 

mestrado  que eu não posso lhe dar agora porque eu não tenho a numeração das páginas, 

tenho até que pegar... 

Na minha dissertação eu coloquei o seguinte: em 1991, nós vamos ter o Salto para o futuro. 

Em 1991, o governo federal lança o Salto para o futuro. Não existia Secretaria de Educação à 

distância e ele era ligado diretamente ao gabinete do ministro. Apesar de já ter antes a 

experiência com uso do satélite, que foi o professor Arnon quem desenvolveu. Em 1991 a 

gente tem de novo o processo de experimentação, processo de produção, edição. Em 1991 a 

gente teve a experiência de um projeto piloto no Rio Grande do Norte usando de novo o 

satélite na educação, agora com o Salto para o futuro e aí nesse momento o RN entra com 

mais 3 estados brasileiros e daí eu já vou fazer parte da equipe do plano piloto. Em 1993 

(parte inaudível). 

Em 1991 vem o projeto piloto, jornal da educação, edição do professor... 

Programa Salto para o futuro- início em 1991, atuou na equipe de execução na Escola 

Estadual Des. Floriano Cavalcanti: A gente usava para isso as antenas parabólicas, antenas 

satélites, e a gente fazia a interação através de um fax e telefone, 100 programas que foram ao 

ar, usava o fax como ramal para falar com os especialistas da R. P. Era meio corrido, o 

pessoal fala da ead, mas imagine que a gente recebia depois das 18h o material impresso, as 

19h tinha que reproduzir esse material, para assistirem das 19h às 20h em sala de aula, para 
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logo em seguida pegar o material impresso para ter mais uma hora de formação, de segunda à 

sexta, todos os dias, duas horas por dia. O salto para o futuro vai proporcionar meios ... 

citação presente no artigo.  

Em 1992, foi estendido para todas UF. Nesse tempo passo a coordenar o teleposto polo, na 

E.E.F.C. Expande para o interior do estado para as DIREDs. Natal era o teleposto polo. Em 

1993, criação das coordenações estaduais de EaD, para coordenar o Salto para o futuro. Passa 

a ser a coordenadora estadual de ead. Paralelo a isso, fazem o curso na UnB, curso 

especialização em educação continuada e a distância, em parceria com a universidade 

francesa. Dois técnicos por estado: O programa Salto para o futuro tinha 2 coordenadores: o 

coordenador pedagógico, Mônica Leite e coordenadora administrativa, Lourdes Valentim. 

Como a gente trabalha com educação a distância e não tínhamos especialização, fizemos essa 

especialização. Foram 3 momentos presenciais e o restante a distância. No primeiro momento, 

nós tivemos 15 dias intensivos com o professor francês, ele era o diretor do polo europeu de 

ead. Em 1996 finalizamos com outro professor francês, Pierre Levy esteve com a gente no 

primeiro encontro e depois tivemos outro professor. Todo material era impresso, tudo era via 

correios. E aí, nós vamos atuar em 80 municípios. Para mim, usar computador e essas 

ferramentas pra mim já tem mais de duas décadas e eu fico assim, como é que as pessoas 

ainda hoje não incorporaram na sua prática essas novas ferramentas, como a gente incorporou 

a geladeira. É a questão de incorporar mesmo aquela coisa (ferramenta). Quando eu vou dar 

curso de formação, eu lembro dessa história, a maior revolução tecnológica para mim foi 

transformar o milho em flocos. É uma prova de como as tecnologias fazem com que cada vez 

mais, a vida vai ficando mais leve. Mamãe precisou entender que aquele pacote fazia o 

mesmo efeito do milho. Papai e mamãe se apropriaram muito mais rápido do que muitos 

colegas. Rádio de pilha, forno de lenha, hoje papai com 80 anos usa o forno de micro-ondas. 

Facilidade de usar as ferramentas. Muitos colegas não incorporaram a sua rotina diária essas 

questões. Por isso que eu digo aos colegas, em Parnamirim, fui fazer uma formação com o 

pessoal, passei o dia todo em fevereiro. Nós não vamos usar o laboratório hoje, não vamos 

usar máquina nenhuma, vamos conversar, pq eu preciso passar o dia conversando com vocês, 

no diálogo com vocês, para o que vocês vão fazer com seus colegas na escola, é dialogar, para 

que eles processem essa questão, pq é assim, no meu entender, existe uma diferença entre 

você dizer assim: você deve usar, o deve é uma recomendação, e o precisa usar passa a ser 

uma necessidade. Então, nós precisamos usar essas tecnologias no processo de 

aprendizagem, não é mais você deve usar esse equipamento, você precisa usar, pq? Tem uns 
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autores franceses que já na década de 90, falavam do modo de compreender é diferente. 

Nunca houve na história da humanidade, uma mudança tão brusca de uma geração para outra, 

não podemos negar, eles compreendem e apreendem o mundo de forma diferente da nossa, 

então nesse processo tá aqui, se eles estão precisando se apropriarem dos conhecimentos das 

várias áreas, produzidos pela humanidade e em processo de produção, então tem que ser feito 

uso de uma linguagem que eles entendam. Não é a toa, aqui está sendo entregue esse 

certificado do Mídias na educação, aqui é o ministério entendendo que se precisa trabalhar a 

linguagem das mídias na educação. Cinema é cinema, Tv é tv, internet é internet, nós não 

vamos fazer tv, vamos usar a linguagem da tv para educação, para que eu dê conta dessa 

necessidade de hoje para educação. Eis um problema seríssimo, a gente tem um índice de 

evasão altíssimo, de baixo desempenho, do alunado, então é o seguinte, as políticas públicas 

para juventude. A questão da evasão continua mesmo, mesmo 100% das crianças estarem na 

escola. Eu cheguei nesse ponto, na perspectiva do urbano, Natal pode colocar os 100% na 

escola, a possibilidade existe, aluga o imóvel, faz convênio com as privadas. O público do 

Projovem urbano é o resultado da inexistência de N políticas. 

Eu cito aqui o discurso de Lula, quando ele tomou posse: a reformulação do referido 

programa, representa a materialização do desejo do presidente Lula, manifestado no discurso 

de posse de seu primeiro mandato, em 1º de janeiro de 2003, ao afirmar que queria fazer 

chegar a todas as escolas públicas brasileiras, computadores com internet, para que os filhos 

dos trabalhadores tivessem acesso ao conhecimento mediante esse suporte. Tal desejo 

representa o reconhecimento, de que os conhecimentos produzidos pela humanidade, ao longo 

de sua historiografia estão apresentados na contemporaneidade em diversos suportes 

(inaudível). Então, eu vivenciei todo esse processo. As operadoras de telefonia fixa, por 18 

anos vão ter que colocar internet nas escolas. Então o programa é o Banda Larga na Escola. 

Voltamos para cá, a TV Escola, nós tivemos esse curso, ele é intensivo, em 1995 ele é 

incorporado pela TV Escola, ele passa a fazer parte do programa TV Escola, aqui ele é 

reprisado, ele vai falar desse processo de interatividade, como é que acontecia, e no programa 

Salto para Futuro agarrado com a TV Escola, eu falo tb do vídeo escola, que era um projeto 

de Roberto Marinho. O objetivo maior da TV Escola era a formação do professor no espaço 

escolar, não fez, não aconteceu, e aí, tava me lembrando do discurso de Lula, a professora 

Marta Pernambuco repetia isso aqui, dizendo que realmente a escola tinha que ter esses 

aparatos, as pessoas podem financiar essas outras formas de se apropriar da cultura produzida, 

dos conhecimentos produzidos, mas na escola pública, tem que ter no interior dela para poder 
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dar conta. Então ela explicava toda essa questão. Eu vou descrever como é que o RN 

conseguiu a TV Escola, eu faço parte da TV Escola, eu fui da coordenação do salto para o 

futuro, fui coordenadora estadual, quando vem a TV Escola, ele é absorvido pela ... e aí eu me 

ausentei (gravidez), nesse processo eu me ausentei da coordenação. Quando o programa 

passou a fazer parte da TV Escola, houve a criação da Secretaria de educação a distância, 

então, a TV Escola antecede: sequência, Salto para o futuro, TV Escola, ProInfo. O Salto para 

o futuro começa ligado ao gabinete do ministro.   

Os programas TV Escola e Salto para o futuro constituem-se em conquistas institucionais e 

marco referenciais na história da educação a distância.   Tratam de programas com 

abrangência nacional, respaldados pela criação da coordenadoria nacional de educação a 

distância e as coordenações estaduais de educação a distância. E a partir de 95, pela secretaria 

de educação a distância. São programas de formação continuada, desenvolvendo... TV Escola 

é 1985, aqui é 1991 e 1992 nacional, aqui é piloto. O piloto nasce ligado, ele vai ser criado 

ligado a coordenadoria nacional, 1992. Em 95, junto com o TV Escola vem a secretaria de 

educação a distância, que já foi extinta, mas é aqui que se consegue esse processo todo do 

ProInfo. O grande salto que se deu foi aqui. Por que existe o programa, aí vem o proinfo que é 

1997, são programas diferentes TV Escola e Proinfo. Dois programas distintos. E aqui ele 

nasce como programa nacional de informática na educação. Aí em 2007, com o decreto, ele 

passa a ser programa. Na primeira fase é só computadores. A internet é local. No que ele 

chega a programa nacional de tecnologia educacional, que mantém o proinfo, a sigla, ele 

abarca tudo isso. Aí ele passa a ter três dimensões: desaparece essa coisa isolada que era por 

parte e passa a ter três dimensões. A grande mudança no programa. E aqui entra a 

coordenação do proinfo. Programa Nacional de informática na educação, como os demais 

programas que constituem os PDEs, foi redefinido pelo decreto apresentando uma nova 

versão intitulada Programa Nacional de formação em tecnologia educacional, nesse momento 

em todas as unidades federativas do brasil. Passou a integrar. Só tinha um representante no 

estado. A finalidade maior dessa integração é promover a formação continuada dos 

professores, gestores. Isso aqui acontece: instalação de ambientes tecnológicos, com 

computadores, impressoras e OUTROS os equipamentos de acesso para banda larga. É aqui 

que acontece o acordão com as operadoras de telefonia fixa, por 18 anos. Formação 

continuada de professores e agentes educacionais, então é aqui que entra o proinfo integrado. 

O proinfo integrado é isso aqui, formação continuada. O proinfo integrado que está ligado a 
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formação dos professores e o I grande está relacionado ao programa como um todo, a política 

como um todo. Isso aqui é uma parte da política.  

As crianças e os jovens que frequentam a educação básica compreendem a apreendem o 

mundo de forma diferente... 

O que não se pode ter certeza é se o professor não encorpou a tecnologia na prática docente 

por opção, ou se essa incorporação foi por falta de acesso tanto em sua residência quanto nas 

escolas, não lhe permitindo.  

Programa nacional de formação continuada em tecnologia educacional.  

- Professora, o NTE, dos municípios fica a cargo das prefeituras?  

L.V. SIM. 

A.R. Porque Parnamirim não tem um NTE. Isso não interfere no andamento do programa? 

L.V. Interfere não. 

A.R. Da última vez que conversei com Tereza Félix, ela disse que tinha uma vereadora, que é 

Elienai Cartaxo, que estava dialogando com o prefeito para fazer o quanto antes a instalação 

do NTE em Parnamirim. Mas até agora, não tive nenhuma notícia, se seria implantado pra 

logo.  

L.V. A gente está trabalhando com eles no programa da professora Marta Pernambuco, 

Parnamirim interdisciplinar que é uma tentativa de aplicação da teoria de Paulo Freire no 

município. E é o pessoal do proinfo que está a frente, coordenando o programa. Aí eu 

conversei com eles sobre isso. Então, o programa tem essas três dimensões: ambiente, 

formação continuada, e os conteúdos, daí você vai ter TV escola e ... por isso que eu digo a 

você que tem que ter cuidado quando está se referindo ao programa. O programa de formação 

continuada é uma dimensão. São três cursos. O Mídias na educação foi feito pela universidade 

e além do Mídias, eles contrataram mais de mil vagas pela PUC-Rio, para oferecer um curso 

semelhante, de tecnologia em educação, e agora eles estão montando uma com Santa 

Catarina, que essa é a professora Zelda. 

Desses três cursos aqui, a minha compreensão é a seguinte... 
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Como é que dar a formação para o programa proinfo, introdução a educação digital, é um 

curso básico para os professores, que não tem domínio do manejo dos computadores. O curso 

é para todos os professores. É um curso curto de 40 horas. Esse curso aqui objetiva oferecer 

subsídios teóricos e metodológicos para que os professores possam compreender o potencial. 

É um curso bem teórico- metodológico. É tanto que ele tem uma parte que é presencial e uma 

parte que é a distância, ele é semi-presencial. Aprender a dominar ferramentas, fez toda uma 

reflexão sobre essa necessidade, é um curso longo, de 100 horas, tem bastante material para 

ser lido, terminou essa parte entra no 3º processo que é o Projetos. Aqui eles fazem o 

exercício e aqui eles desenvolvem o projeto. Essa formação é focada para o uso dessas 

tecnologias, na internet, o uso dessas ferramentas, o proinfo está chegando com essa 

ferramenta, o laboratório, ligado a rede.  

O mídias na educação, volta aquela questão que eu disse a você anteriormente, a necessidade 

de domínio das linguagens da rede.  É um complemento na formação. Então são três cursos. 

Mídias na educação, Puc-Rio e outro com uma nova instituição.  

A.R. Eu quero descobrir quais são os limites e desafios da educação mediada pelas novas 

tecnologias nas escolas municipais. Eu não quero ouvir só o professor, quero saber se o aluno 

compreende a inserção dele na cultura digital, se ele entende que está sendo instrumentalizado 

a partir de uma nova perspectiva educacional, porque muitos trabalhos destacam os aspectos 

das fragilidades do Proinfo focando o professor, esquecem de ver com o aluno se ele se ver 

inserido na cultura digital.  

O mídias na educação você tem as universidades, os IFs não entram, as IES, tem e a PUC-

RIO e tem outras: processo de elaboração do curso, que é exatamente o que complementa essa 

formação. 

A.R. Na ausência de um NTE no município, na equipe do Proinfo.  

L.V. Aqui quando a UNDIME entrou, passou a integrar o proinfo integrado. Foi 

coordenadora do UNDIME. Trabalhe para que os municípios tenham autonomia. 167 

municípios, fazer eles processarem instalação, tem que ser salas preparadas com a parte de 

infraestrutura, energia, equipamentos, móveis, com grades, ar condicionado. Depois você vai 

ter que fazer essa formação com esses cursos aqui. Os 3 cursos. E depois tem que fazer 

acontecer a história do fazer uso do material, dos conteúdos digitais que tem lá no portal. 

Aquele grande portal que a gente tem de conteúdos foi uma outra luta enorme pra fazer aquele 
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grande banco de dados que tem lá. A professora Justina disse, como é que eu vou fazer. Eu já 

tinha a experiência dos municípios, do Salto para o futuro, que chegamos a mais de 80 

municípios. Ele deu uma boa base, foi quando o Brasil começou a discutir Piaget, Wallon, 

Vigotsky. Antes você já imaginou  que em um momento, as 19h o Brasil inteiro entrava em 

sintonia, com professores discutindo essas questões. Era um negócio fantástico o Salto para o 

futuro, ao vivo. Essa minha experiência com o salto para o futuro, me ajudou nessa hora para 

minha experiência no proinfo. 

Coordenação do Proinfo por meio da UNDIME. Recomendando, sugerindo a indicação de um 

profissional para trabalhar como dinamizador. Aí você vai encontrar Tereza Félix.    

A situação do proinfo no município: a coordenação desse programa, pela UNDIME, ao 

perceber a sua dimensão, recomendou e solicitou que cada dirigente municipal dos 167 

municípios apontasse um professor do seu quadro efetivo, para atuar como dinamizador 

municipal do proinfo, preferencialmente pedagogo, cursista do programa de formação 

continuada mídias na educação. Esse foi o perfil que a gente estava precisando.  

Isso foi uma confusão pois teve que ter uma negociação. Eu queria que o dinamizador 

municipal do proinfo tivesse pelo menos especialização em mídias na educação para ajudar os 

colegas em todo esse processo de implementação. Então, uns já tinham começado pela 

UFRN, eu negociei com a UERN que tava oferecendo o curso, para que eles abrissem duas 

turmas para acomodar esse povo. Eles não conseguiram processar essa informação. A PUC-

RIO abriu algumas vagas da especialização que era semelhante e eu coloquei parte dos 

dinamizadores. Escolhi aqueles que já tinham recebido os laboratórios, que já iam começar a 

dar formação para o pessoal. Eles disseram que eu podia colocar todo mundo, porque a UERN 

não deu conta de cumprir o que a gente tinha acordado. 

A.R. Mídias é todo a distância. 

L.V. Aquele profissional que evitaria o ruído na comunicação entre a secretária estadual de 

educação a distância, na qual atua. Vir para cá, fazer essa formação comigo e voltarem para os 

municípios para tentarem dinamizar. A gente criou um grupo no yahoo onde a gente ia 

trocando e ajudando uns aos outros. A primeira atividade desenvolvida por esses profissionais 

foi a realização de uma entrevista com o objetivo de fazer um diagnóstico. 

114 representantes, correspondente a 68% dos municípios. Nosso 1º encontro reuniu 114 

dirigentes e foi realizado entre 18 e 19 de 2008.   
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A gente foi andando para a fundação dos NTEs. Naquele momento, o banda larga na escola só 

era feito pelas escolas. Essa foi uma das dificuldades para os municípios criarem os NTMs, 

eles podiam receber os equipamentos. Faziam um projeto, apresentava ao MEC e o MEC 

aprovava esse projeto.  A internet tinha que ser local como uma contra parte dos municípios. 

Mas na frente essa questão mudou, e a internet, os NTMs foram considerados como espaços 

de formação, como pólo da universidade aberta. Muitas escolas passaram a ter banda larga. 

Eles foram ampliando e chegou a isso. Aí o que acontece, porque eu queria que esse sujeito 

tivesse esse perfil, pra ele poder também fazer isso aqui, dar continuidade na formação. Eles 

realizam a formação, esse é um trabalho danado que Aparecida tem feito. 

Nós começamos com o curso de 40 horas, e aí parelhas, tangará, acari e lajes. A gente começa 

a fazer isso aqui, o NTE, quem é dele, pode dar o curso, mas não recebe bolsa, o Ministério 

não recebe bolsa, eles são funcionários estaduais, eles não recebem bolsa. Mas tem os 

bolsistas, a grande discussão é, o laboratório da escola é para os alunos, eu não posso parar 

um turno para oferecer o curso 40 horas. Os bolsistas que são os dinamizadores municipais 

fazem essa formação no tempo disponível. Prejudica? Não. O professor arruma os tempos e 

vai fazer o curso lá.  

O que é o NTM e o NTE. Eu sou locada no NTE. Quando você ver laboratório, o que é um 

laboratório, é um lugar de realizar experiência. O NTM no interior é o espaço onde o 

professor fosse dialogar, estabelecer. Não é fácil, incorporar, ter toda uma formação, sem 

incorporar o uso pedagógico desses meios. Esses espaços são lugares de estudo. Não só esse 

curso, mas também eles estudarem e também profissionais tivessem assistência permanente. 

Mas se existir essa pessoa na rede que responde pelo proinfo ele não tem obrigatoriamente 

que está no laboratório se ele pode está na escola. Não vai interferir de forma alguma. O que 

vai fazer a diferença é meu interesse em fazer a coisa acontecer. Porque quando eu quero que 

algo aconteça eu crio as condições. Eu consegui que esse sala fosse criada. Consegui deslocar 

uma antena de uma escola que estava sem uso para cá. O ministério mandou o equipamento 

de gravação, mas nunca consegui que a nossa secretaria comprasse um dvd para gravar. Então 

chega um momento que você anda, anda , chega um momento que você trava, você não tem 

como sair daquilo ali. Eu tinha falado com a capitania das artes, que já existia, antes da 

biblioteca, já existia o canal futura lá, que era com Joiram, eu tinha uma amizade com ele, 

trocava uma ideia, antes teve o mídia escola, que antecedeu, que era aquele kit financiado 

pelo banco do brasil, na verdade um recurso do banco do brasil, e comprou a fundação. 

Chegou o dvd que antecede a tv escola. Vem a tv futura e vai pra dentro da biblioteca e tem 
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uma relação muito dinâmica com as escolas. Eles locavam, a escola mandava um ofício, 

dizendo a relação com o nome dos professores, e os professores podiam ir para a biblioteca, 

pegar os vídeos e pegar empréstimo.  

A gente tem as ideias, mas barra nas questões institucionais. Por que tem a prioridade, da 

prioridade, da prioridade e aí os meninos continuam literalmente sendo expulsos da escola, se 

fabricando alunos para educação de jovens e adultos.   

Mas essas questões que a gente acredita que a gente tem colocado dentro da escola, que da 

outro movimento, faz com que o aluno não só ele queira ficar na escola, porque ele tem algo 

que está gostando de fazer, mas que ele se apropria dos conhecimentos, e o que ele pretende 

fazer com isso. Entra na questão institucional. Mas voltando para a questão do proinfo, a 

gente pegou esses professores do município, mas é lógico que há uma rotatividade, quando o 

município muda de prefeito, campanha eleitoral no interior é uma verdadeira batalha. Tentou 

recomendar não mude, que vai ter toda uma quebra. 

A.R. As direções ainda são indicadas. 

L.V. Parnamirim tá um negócio sério. 

A.R. Parnamirim é arcaico. Eu vou até tratar disso na minha tese, no capítulo sobre a história 

do município, porque é impossível você trabalhar com esse tipo de clientelismo. O vereador 

que vai indicar o diretor. 

L.V. O pior que ainda é gente que não é da educação.  

L.V. Aparecida Inácio era o dinamizador municipal do município de Tangará, quando estou a 

frente do Proinfo e sou indicada para o pólo, pra coisa não ser quebrada, vou tentar identificar 

entre os dinamizadores, quem tem condições de assumir, negociar com a secretária da 

educação do município, a exceção, quem pode assumir o meu lugar para dar continuidade, e 

quem faz isso é Aparecida Inácio, uma professora de língua portuguesa, essa parte da 

comunicação é muito importante. Aparecida tem tido um trabalho desgraçado. Porque para o 

professor fazer isso aqui, ele passa por um processo de formação com ela. Esse ano ela teve 

uma rodada com não sei quantas pessoas, vai terminar acabada, daí a poucos dias, vieram 

dizer que estavam reclamando de Aparecida, eu disse, vocês querem que ela seja santa, 

porque é trabalho, porque essas criaturas são bolsistas, e é em torno de 100 professores 

recebendo bolsas para dar esses cursos.  Você não tem ideia da burocracia do ministério para 
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você dar conta de fazer que essas criaturas todo mês receba essa bolsa. A bolsa é no mesmo 

valor dos tutores da UAB, 760, 00.   

 

Anexo 2- Entrevista com a coordenadora da UNDIME Maria Aparecida Inácio  

1- Qual a sua história com o Proinfo? 

O Proinfo, que é o programa nacional de tecnologias educacionais ele vem com o propósito 

de incluir as tecnologias educacionais na escola e trabalhar com a formação do professor, que 

o professor precisa passar por uma formação tecnológica por ele ainda ser analógico. Nossos 

alunos são nativos digitais, nascidos dentro da tecnologia, o professor não, além dele não ter 

nascido no contexto do auge da tecnologia, ele ainda fica resistente ainda às tecnologias. 

Então, o programa antes de passar a ser uma política, ele já existia aqui no estado, só que ele 

existia com o nome de ProInfor, programa de informática. Ele acontecia só nas escolas 

estaduais e mesmo nelas ele estava muito restrito à capital. A gente não via muito nos 

municípios. Então, quando foi em 2007, o programa foi expandido para as secretarias 

municipais de educação. Foi-se trabalhado também com a UNDIME, que é quem responde 

pelas secretarias. Quando ele passou, nessa época quem assumiu foi a professora Lourdes 

Valentim. Ela implantou a política, eu fui uma das primeiras tutoras daqui do Estado, as 

primeiras a desenvolverem esse curso aqui fui eu e a menina de Acari, depois veio a menina 

de Parelhas. Eu por Tangará, Rosa por Acari e Jailda por Parelhas. A gente foi cobaia, 

fazendo as coisas acontecerem sem saber mesmo aonde estávamos pisando direito.  

Durante o ano de 2008, a professora Lourdes Valentim entrou em contato com as secretarias 

estaduais de educação e realizou alguns encontros estaduais, junto com a coordenadora 

estadual do ProInfo. Eu estou como coordenadora das secretarias municipais e existe a 

professora Zelda que coordena as escolas estaduais. 

Então, 2008 foi mais isso, para a gente conhecer o programa e os municípios que colocaram 

os cursos em desenvolvimento foram Tangará, Acari e Parelhas. Em 2009 a professora 

Lourdes Valentim se ausente e me indica para ficar como coordenadora do programa. Eu 

assumi e tentei levar essa política mais adiante. Comecei a abrir cursos para mais municípios. 

Em 2009 funcionaram poucas turmas, umas 15 ou 20, daí em 2010 teve um pico, foi o auge, 

de lá para cá, hoje, nós já temos na rede municipal de ensino mais de 27 mil formações, acho 

até que já aumentou, só na rede municipal. Nesse momento nós temos mais de 90 turmas 

formadas em todo o estado, nesses cursos. E cada turma dessa com o mínimo de professores 
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de 25. Na verdade, em todo o estado já deve está chegando aos 30 mil, desses aí uns 2 mil são 

da rede estadual. Cerca de 33 municípios já formaram todo o quadro de professores e agora, 

nessa última turma que abri deve chegar aos 40. Existem ainda uns 18 municípios que ainda 

não iniciaram nenhum curso, mas não foi por não ter condições,  mas sim por não ter interesse 

do secretário de educação, porque eu acho que é ele que tem que por o pé no chão e dizer que 

quero, porque quando eu vou iniciar as formações, eu entro em contato com o gestor do 

município e eu dou prioridade para os municípios que ainda não desenvolveram, por que eu 

sei da dificuldade desses professores em relação às tecnologias e a necessidade que eles tem 

de utilizar porque futuramente eu já ouvi várias vezes na reunião estadual que a gente tem lá 

em Brasília que os próximos livros didáticos que serão distribuídos em 2015, virão com 

conteúdo digital. Como é que o professor vai trabalhar se ele não tem conhecimento. O 

governo federal começou a fazer distribuição de tablets para professores, começou pelo 

ensino médio por ser a modalidade que hoje tem mais problemas em relação à aprendizagem 

do aluno. O aluno saindo do ensino médio sem condições de prestar um vestibular. Fez a 

distribuição dos professores primeiro, porque o objetivo dele é distribuir para todos os alunos, 

mas ele não pode fazer isso, pegar o tablete, distribuir para o aluno, antes do professor ter 

conhecimento, porque aí o professor vai ficar sem ter o que fazer na sala, porque a maioria 

não tem conhecimento da ferramenta.  

Então, é essa a preocupação do governo federal, preparar primeiro o professor pra que ele 

possa trabalhar essas tecnologias com os alunos.  

Os cursos do Proinfo eram três, Introdução à educação digital, esse curso de introdução eu 

costumo chamar de alfabetização tecnológica, porque vai aprender a ligar o computador, ele 

vai aprender a digitar, a criar e-mail, enviar e-mail, todos esses passos básicos. Depois vai 

para pesquisa na internet, aprender a fazer apresentações em powerpoint, para as aulas e 

trabalhar a planilha eletrônica. Por isso que eu chamo de alfabetização digital. 

O segundo curso já é teoria e prática, o professor tem textos muito bons de Morin, Elizabete 

Prado e de outros autores conhecidos que trabalham com tecnologias educacionais e eles vão 

refletir aquilo e vão criar atividades com o uso de tecnologias planejar, aplicar essas 

atividades em sala de aula e essas atividades que eles tem que responder no curso, são todas 

relatos de como se deram essas atividades, é uma forma dele ter a teoria, ter a prática e ele 

comprovar que realmente praticou.  

O terceiro curso é elaboração de projetos, esse curso já é a terceira etapa, era a etapa final até 

o ano passado. Ele vai trabalhar com a elaboração de projetos. A primeira parte, o primeiro 

eixo desse curso, eles vão refletir sobre a importância de se trabalhar projetos na sala de aula. 
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O segundo eixo é a importância de incluir esse projeto no currículo escolar e o terceiro eixo já 

é a prática, aplicação desse projeto, com todas as tecnologias que ele puder inserir nesse 

projeto e a aplicação em sala de aula e relatos com os resultados. Ele é inserido no PPP da 

escola? Já sim, ele é inserido e no começo do ano, antes de começar a semana pedagógica, eu 

estou sempre orientando porque há o rodízio de secretários. Alguns municípios permanecem, 

outros trocam, então eu estou sempre nesse sentido para os secretários falarem com os 

diretores da importância de incluir o uso das tecnologias no PPP. É uma exigência hoje do 

ministério da educação, as ações do Proinfo hoje, que antes eram os recursos repassados fora 

parte, as escolas recebiam os laboratórios de informática, a internet, essas formações, mas não 

eram solicitadas no PA, hoje ele já está numa dimensão tão grande que já foi inserido no PA, 

eles para solicitarem, muitas não estão completa ainda, mas boa parte dos recursos, estão 

sendo solicitados via PA. Por isso que eles pediram lá antes, a inclusão das tecnologias no 

PPP. 

Agora tem um quarto curso, só pode fazer o quarto curso, os professores que passaram pelas 

três etapas. O objetivo é que o professor não ficar parado, continuar a formação. O nome 

desse curso é Rede de aprendizagem. Eu ainda estou estudando ele, ele foi colocado esse ano. 

Nós não tivemos nenhuma capacitação, poucos estados aderiram a ele esse ano, só aqueles 

que tem uma equipe grande, já podem implementar. Como eu sou “euquipe”, tive que dar 

uma estudada, eu estou estudando ele, baixei os módulos desse curso, ele tem duração de 40 

horas e ele vai instigar uma reflexão sobre a importância de se trabalhar com as tecnologias, 

com a rede de aprendizagem, a importância da internet hoje para o aprendizado, e tantas 

coisas boas, positivas que a internet pode proporcionar para educação. Lá também vai tratar 

do celular, como ele pode ser usado em sala de aula.  

 

2- Quais os desafios dessa experiência? O que foi mais interessante, importante, gratificações 

pessoais e profissionais? 

 

O desafio é fazer a coisa acontecer, as vezes os meninos dizem: Aparecida é muito brava, mas 

não é, porque é assim, uma coisa que eu tenho que acompanhar a distância, eu formo, dou a 

formação para os tutores, eu acompanho, eu tiro as dúvidas pedagógicas que eles tem a 

distância, por telefone, por e-mail diariamente, os e-mails deles só não são respondidos no 

mesmo dia e os problemas resolvidos no mesmo dia se eu tiver em um evento fora, por 

exemplo, a TV escola passou uma semana aqui, as vezes a gente vai pra uma reunião de 

coordenadores, as vezes eu estou na UFRN, então quando eu  não estou na sede, daí eu 
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informo para eles: de tal dia a tal dia eu estou ausente, qualquer problema, manda para meu e-

mail que quando eu puder resolver eu resolvo, então, o desafio é fazer a coisa acontecer 

realmente de uma forma satisfatória nos municípios e pra isso eu estou sempre em contato 

com os secretários de educação, eles são todos meus amigos, Deus me livre de trabalhar 

distante deles, por que eu peço ajuda a eles, ao tutor eu fico cobrando e quando eu desconfio 

que a coisa está um pouquinho relapsa, a gente percebe porque recebe os relatórios de 

atividades deles, eu acompanho o ambiente de aprendizagem dos cursistas e do tutor, então eu 

vejo quando a coisa, e começo a ligar para os cursistas para perguntar como os cursos estão 

acontecendo, se o professor tá fazendo os encontros direitinho, se eles estão refletindo, porque 

o desafio é esse, é a formação do professor acontecer de forma satisfatória realmente no 

município, e depois desse curso observar se surtiu efeito. Eu já fiz até alguns questionários, 

um trabalho, na minha especialização eu trabalhei já com os professores, para eu ter um 

feedback, saber se os cursos estão surtindo o efeito que eu desejo e claro que existem os 

municípios que os professores ainda resistem, mas eu fiquei muito satisfeita com os resultados 

porque os professores a partir dos cursos, passaram a utilizar mais os laboratórios de 

informática, uma boa parte comprou computadores e passaram a usar mais a TV e o vídeo. 

Eles utilizavam antes, eles relatam muito que antes eles utilizavam a televisão para tapar 

buraco: hoje é sexta vou botar um filme para os meninos assistirem. Hoje eles já tem a 

preocupação de utilizar a televisão no contexto da disciplina que ele está trabalhando. O meu 

desafio é esse, tentar fazer a coisa acontecer de forma correta nos municípios, é dinheiro 

público que está sendo investido, são bolsas, eu homologuei mês passado 95 bolsas, esse mês 

vai ser um pouco menos porque já terminaram algumas turmas. É dinheiro público. Os tutores 

tem que ter uma turma com no mínimo 21 professores para merecer a bolsa. O recurso é do 

MEC? É do MEC, é do FNDE. O FNDE é quem paga, são R$ 765,00 e aí a grande 

preocupação, ver se realmente eles estão recebendo esse dinheiro de forma adequada. Eu 

recolho mensalmente documentos, são relatórios, é um relatório de atividades, onde ele relata 

o que ele fez, o que vai fazer, folhas de frequência que é gerada na plataforma do Proinfo, do 

proinfo integrado, as assinaturas, dos cursistas, e aí, eu mensalmente entro no ambiente de 

aprendizagem para ver se tem postagem, se as pessoas estão participando, dialogando, porque 

a gente tem que confiar desconfiando, eu estou longe, eu estou aqui em Natal, tem gente lá na 

tromba do elefante e podem está pegando assinaturas e relatando coisas que não estão 

acontecendo. Então, é por isso que eu entro sempre em contato com o secretário quando eu 

desconfio, ligo para os cursistas, porque no cadastro deles, no ambiente, eles colocam e-mail e 

telefone, aí eu ligo, converso: olhe, eu não vou dizer que falei com você, eu estou querendo 
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saber como anda o curso, as vezes eu nem me identifico como coordenadora, para eles não 

ficarem apreensivos e me falarem a verdade. O grande desafio é esse, fazer a coisa acontecer 

de forma correta, o professor que tanto necessita dessa formação, ele possa atingir, eu não 

digo todos os objetivos, mas se o professor aprender a usar todas as tecnologias, e passar  a 

usar pelo menos uma vez por semana já é uma vitória.  

Eu estou a cinco anos no programa, eu gosto muito, eu me arrepio, eu trabalho com amor. Eu 

cresci muito, eu cresci muito com o programa quando eu assumi, eu morava no interior vir pra 

Natal, e o programa me obrigou, pra ser ousada você tem que buscar outros horizontes e 

correr atrás, você tem que deixar a timidez, a vergonha e as necessidades para trás, porque se 

eu fosse trabalhar só se eu tivesse dinheiro para fazer as coisas acontecerem, não estaria 

acontecendo, porque a UNDIME ela sobrevive de pagamentos de anuidades das prefeituras 

que de 167 municípios tem ano que 50 pagam, e aí se eu fosse depender de recursos para isso, 

eu não teria feito nada, eu vou com a cara e a coragem, peço ajuda aos secretários quando 

necessito de um transporte, de um material de alguma coisa, eu não tenho vergonha de pedir, 

eu cheguei aqui tímida e o programa me fez crescer. Eu cresci muito profissionalmente com o 

programa porque eu me empenhei, eu acreditei e corri atrás, então como profissional, não 

resta dúvidas que eu cresci muito, e como pessoa eu me sinto realizada por estar ajudando aos 

meus colegas professores, que eu também sou professora, ajudando meus colegas professores 

a se inserir nesse contexto que o mundo hoje exige, eu estou dando uma contribuição para a 

educação, eu estou dando minha contribuição e sei que isso está refletindo de alguma forma lá 

no aluno, eu estou contribuindo para o futuro do meu país, porque nossos alunos hoje são os 

futuros profissionais, então, isso como pessoa me engrandece muito, me deixa muito realizada 

em saber que eu estou contribuindo de alguma forma com o meu povo. 

 

3- O que acha das possibilidades das TICs como paradigma para a educação à distância? 

 

Eu estava até discutindo essa semana, com a professora Carmem que é diretora da SEDIS, da 

secretaria de educação a distância, da realidade da educação a distância que muitos 

professores acham que é fácil, porque não tem um tutor, um professor ali presente. A 

educação a distância, na minha visão, faz a gente aprender mais, porque você vai aprender 

praticamente sozinha, pra você fazer um curso de educação a distância, você vai ter que ter a 

responsabilidade de tirar aquele tempinho diário para você estudar, e aí você só vai recorrer  

ao tutor, quando você não aprendeu mesmo, busca, busca, então vai ter que recorrer, então 

deixa lá a duvidazinha no fórum para ele responder. Então eu vejo a educação a distância 
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como a educação bem futurista, eu acho que hoje, já existem muitas universidades que estão 

trabalhando, inclusive o Proinfo vai abrir um novo curso de especialização, era para ter saído 

esse ano, não saiu porque ainda estava em processo, ajeitando alguns conteúdos, revisando os 

conteúdos, mas agora, no início do ano letivo, vai ter um curso de educação digital, é uma 

especialização que vai ser parceria do Proinfo com parceria da secretaria de educação a 

distância de todos os estados, aí aqui no RN Carmem  é quem está a frente conosco para 

realizar essa especialização. Então é um curso a distancia. Começou pequeno, com muitas 

desistências, eu faço do fórum de formação docente que também são essas graduações a 

distância e a gente tem percebido que do início para cá, as evasões permanecem mas não tão 

grandes, com um número tão relevante como era lá  no início, porque o professor já está se 

apropriando do computador e ele já está tendo mais responsabilidade e uma compreensão 

melhor dessa educação a distância. Então ela, futuramente, vai ser igual a formação dos EUA. 

Eu ouvi um relato no congresso internacional que a gente foi que lá são vários cursos a 

distância e o certificado é expedido a distância, o tutor nunca viu o professor e a coisa 

caminha e dá certo, então, eu vejo com bons olhos, apesar da gente ter muitos problemas 

ainda hoje na ead, mas eu a vejo com bons olhos,  eu acredito que ela vai contribuir muito 

com essa postura do professor de buscar o conhecimento, de querer, porque para fazer um 

curso a distância, você tem que querer, e eu acho tão bacana porque se eu só tenho tempo de 

estudar as dez horas, eu só vou estudar as dez horas, se eu só tenho tempo de estudar as 11 da 

manhã, eu vu estudar as 11 da manhã, eu não preciso ter que abdicar de uma outra coisa para 

estudar. 

É Proinfo e UFRN, porque tem que ter uma universidade que é uma especialização, então a 

gente tem mais dois programas em parceria com a UFRN, que é o UCA, um computador por 

aluno, que é a formação dos professores. São 10 escolas  que temos aqui no estado que todos 

os alunos receberam um computador, um laptop azul, chamado até de uca mesmo. Aqui em 

Natal nós temos duas escolas, a municipal é a Erli Parente, temos 5 municipais e 5 estaduais. 

Em Parnamirim, tem uma, só que estadual. Uma que Paulo trabalha, conhece Paulo? Tereza 

sabe. Pergunte para ela que essa escola é fantástica. Eu não lembro o nome, é uma escolinha 

grande. Como ela é estadual, eu não lembro o nome. 

AR. Em relação aos núcleos, Parnamirim não tem um núcleo? 

 Não tem um NTE porque a secretária de educação ainda não solicitou. NTE é assim: núcleo 

de tecnologias educacionais, só que dentro do estado, a gente pega essa sigla, e para distinguir 

o núcleo estadual do municipal a gente usa NTE e NTM. O NTE, que é o estadual, quem cria 

é a coordenadora estadual, o que foi que ela fez? Ela criou um núcleo em cada Dired, porque 
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ela achou que fosse o lugar mais ideal para formação do professor, mas as prefeituras, são 18 

DIREDS, são 18 núcleos estaduais, E NTM nós temos hoje 13 NTM, que são os núcleos 

municipais, então para que o núcleo seja aberto, o secretário de educação do município, junto 

com o prefeito é que vão criar um projeto, solicitando a criação desse núcleo, que é um 

ambiente. A prefeitura vai disponibilizar o prédio, a prefeitura entra com o espaço e com as 

pessoas que vão trabalhar nesse núcleo, que são dois professores para cada turno. Esse espaço 

vai ser criado com prioridade para formação do professor, isso não quer dizer que seja só 

tecnológica, qualquer formação do professor pode acontecer naquele espaço e o MEC ele 

entra com os recursos tecnológicos, o que sai de tecnologia de ponta vai primeiro para os 

NTES, tablets, data show moderno, quando vai aparecer um moderno, eles já vão 

substituindo, televisão, laboratório de informática, as tecnologias educacionais, vão todas para 

esse núcleo e é também ele entra com essa parte da formação, de tá formando esses 

multiplicadores para multiplicar para os demais professores com esses cursos de formação, 

que antes, quem era professor do núcleo, não recebia a bolsa, hoje ele já recebe, desde que ele 

dê o curso no contra turno, se ele trabalha no núcleo pela manhã, se ele teria uma turma a 

tarde, ele vai receber a bolsa. Os municípios que tem o núcleo de tecnologias estão muito 

satisfeitos, eles fazem uma grade de formação, de uma forma que o município de Tangará, 

tem um núcleo de tecnologias e agora está dando um curso de informática para os pais dos 

alunos. O aluno não tá tendo curso lá dentro do NTM, porque ele tem um laboratório na 

escola, que  no contra turno ele tá tendo uma formação ali, então no núcleo de tecnologias está 

tendo uma formação para os professores e para os pais dos alunos. E os pais estão muito 

satisfeitos, a matrícula começou com 30, permanece com 30, não houve nenhuma desistência, 

chegam todos pontuais.  

Eu acho muito importante um núcleo de tecnologias nos municípios, nem todos os municípios 

conseguem ser aprovados, porque isso depende muito do número de professores daquele 

município, da região onde ele está. No caso de Parnamirim, tem grande chance de ter um 

NTM por ter um grande quantitativo de professores, por ser uma cidade metropolitana, então 

isso ainda não aconteceu porque falta iniciativa ainda de lá, porque, querendo,  eu tenho 

modelos, eu sempre envio o modelo do projeto para que tenha uma estrutura, tem que 

informar algumas coisas de acordo com a realidade do município e o prefeito assinar se 

disponibilizando  a entrar com a contra partida dele, então São Gonçalo tem, Natal, o de Natal 

é fantástico aqui no CEMURE, eu faço muita formação lá. Aí Parnamirim, eu fico esperando, 

ninguém me procura para perguntar, e fazem tantos trabalhos bacanas, o professor trabalha 

mesmo com tecnologia. Eu já escuto, eles reclamando: olha, o laboratório tal está sem 
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funcionar, porque a manutenção dos computadores é da prefeitura, porque o MEC manda, 

mas quem mantém é a prefeitura. Aí eles ficam reclamando que está sem funcionar, então, se 

tivesse um núcleo de tecnologias, que a internet vem melhor, porque eles não disponibilizam 

só mil megas, eles disponibilizam uma quantidade bem maior, com certeza seria muito melhor 

para eles trabalharem no espaço que é do professor.  

Eles são muito adeptos às tecnologias, mas o núcleo não foi criado ainda por falta de uma 

vontade política. Não sei se a secretária de educação tem conhecimento, ela é muito bacana, 

Vandilma. Por que a gente aqui trabalha com os secretários. Como tem uma pessoa 

responsável pelo Proinfo lá, Vandilma não se mete, se tem uma pasta lá, ela pergunta e tal. Se 

troca a dinamizadora, eu tenho que ser informada. Ela é a coordenadora do Proinfo lá e tem os 

meninos que são os multiplicadores, se troca, se ela é substituída, a pessoa que entrou, tem 

que entrar em contato comigo, se não ela vai ficar sem receber informações, porque todas as 

informações são repassadas por mim, então se eu não tenho contato, a pessoa perde. Hoje a 

menina de Parnamirim esteve aqui, Russiane, mas daí eu pergunto por e-mail. 

 

4- Quais os alcances e limites do Proinfo e do Proinfo Integrado como política pública? 

Enquanto política pública, eu lhe digo que,  se o proinfo não fosse uma política pública, ele 

não teria ganho espaço que ele ganhou, ele já teria sido extinto, porque nós tínhamos uma 

secretaria de educação a distância e ela foi extinta, o proinfo hoje ele está na SEB, na 

secretária de educação básica e eu lhe digo que o proinfo já não foi extinto, para a criação de 

um outro tipo de programa, porque ele é uma política pública, porque quando a gente 

transforma uma ação em política, aí ela vem recursos e daí é mais difícil dela ser extinta, é 

uma política. Se o proinfo não fosse uma política pública, ele não teria ganho o espaço e a 

importância que ele tem hoje. 

A.R. Mas você enxerga algum limite? 

Limites nós temos, vem uma verba, mas é limitada, anualmente eles nos pedem um 

orçamento, mas aí são orçamentos para pagamentos de bolsas, essa questão da parte logística, 

a gente só orienta secretários, a gente não toma conta de comprar equipamentos, é tudo eles 

lá.  Quanto a envio de equipamentos, eles vivem dizendo que os almoxarifados deles  estão 

lotados, abarrotados de equipamentos para mandar para as escolas, equipamento não falta.  O 

ministro da educação, desde a época de Hadad, desde que Lula entrou, equipamentos não 

faltam, então, a gente hoje sente falta da parte de orçamento, mas para formação nossa, da 

gente, que forma, os multiplicadores. Nós viajávamos bastante antes para Brasília, a gente 

tinha muita formação, nós tínhamos 4 reuniões técnicas. Todos os coordenadores do Brasil se 
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reúnem e são  nessas reuniões que a gente vai discutir pontos positivos e negativos e 

reivindicar melhorias, hoje nós estamos tendo duas por ano. Nós tínhamos muitas 

capacitações para os multiplicadores de NTE, hoje quando tem  eles mandam pegar um de 

cada entidade, UNDIME E ESTADO. Aí como, como eu disse a você, UNDIME tem 

problemas com orçamento, então eu nem encaminho, só encaminho um técnico de NTE 

quando é para estudar, abrir computador, para manutenção de computador porque essa parte 

eu não domino, então eu pego um daqui de Natal, porque fica mais fácil explicar para demais 

e envio, mas quando é formação de professor eu vou, porque eu não vou tá exigindo diária 

nem vou tá exigindo dinheiro para fazer, para multiplicar, esse ano eu já dei 3 formações, vou 

na CEMURE, reservo o pólo da UAB, Lourdes me ajuda muito. O pólo da UAB, a equipe de 

lá disponibiliza água, descartáveis, o espaço, porque eles cobram alguma coisa, material de 

limpeza, mas já dispensam para mim pela parceria da prefeitura, da secretaria municipal 

comigo, então, quando é para formação de professor, eu vou. Muitas vezes eu já nem quero, 

porque que eu já tenho tanta tarefa, mas eu vou já pensando nessa dificuldade. Eu tenho 

condições de multiplicar, se eu mandar um, ele vai vir com tantas exigências e não vai ter 

tanta disponibilidade de tá vindo lá do interior para vir dar formação aqui. No mês de março, 

eu passei todinho dando formação. Aqui, porque os próprios secretários acham mais fácil 

enviar os professores para Natal. Eu já tentei marcar, vou fazer no pólo de Currais Novos, aí 

pegando aqueles municípios que ficam nas proximidades, eles dizem que é difícil carro, 

porque para Natal tem carro todo dia, e para esses municípios, para eles mandarem um tutor 

para aqueles municípios muitas vezes não tem ônibus, tem que ir de carro, aí o carro tá em 

Natal, daí o tutor perde. Então, por falta de recursos muitas vezes eu faço isso. Eles 

multiplicam, eles dão as formações, mas tudo muito limitado, umzinho de cada. Nós íamos ter 

um encontro nacional agora, que nós íamos levar professores que fizeram experiências 

exitosas nos municípios com uso de tecnologias, ia ser agora em novembro, mas por falta de 

recursos foi adiado para março. E faz 3 anos que a gente não tem esse encontro que nós 

tínhamos anualmente. Se o proinfo não fosse uma política, ele já teria sido extinto, não que 

esse trabalho com tecnologias nas escolas não tivesse acontecendo, estaria, mas de uma forma 

mais lenta, mais sem grande força. 

AR. Você consegue enxergar uma mudança nos recursos do governo Lula para o governo 

Dilma? 

Consigo. Lula abria mais, ele valorizava mais e o ministro estava, o nosso ministro atual já foi 

numa reunião nossa, mas o outro ministro ele acompanhava mais, ele disponibilizava mais 

recursos, acho que pela gente ser secretaria de educação a distância. Quando Dilma entrou, a 
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secretaria foi extinta, e a gente já passou pra SEB, daí os recursos diminuem porque, o que 

vinha para uma secretaria, tá vindo pra outra que tem que distribuir para várias outras. Então 

ficou muito complicado. As passagens da gente, nós vamos ter a reunião, mas as passagens 

ainda não foram compradas.  A gente não sabe de data ainda, porque a nossa diretoria está 

esperando o repasse dos recursos pra poder divulgar pra gente. Eles visualizaram assim, como 

o proinfo trabalha com a formação de professores, então ele deveria ficar na secretaria de 

educação básica, porque é a formação do professor de primeiro ano até o ensino fundamental. 

Então, deveria ficar na secretaria de educação básica e aí os recursos foram, eles não negaram 

recursos para o pagamento de bolsas para os tutores, mas a gente não vem tendo muitos 

recursos para outras. Eles não deixaram de comprar os equipamentos, mas aqueles recursos 

que a gente tinha pra dar mais, levar mais gente para as formações, acontecer  mais encontros, 

a gente tinha encontros regionais, onde a gente levava representantes das secretarias de 

educação, representante dos pólos, e representantes de DIREDs. A gente levava para esses 

encontros regionais para discutir essas tecnologias, não tem mais, acabou tudo quando a gente 

passou pra SEB. E eu digo pra você que não foi enxuto mais porque nós somos uma política 

pública. 

5- Quais as diferenças entre o Proinfo e o ProInfo Integrado? (avanços, retrocessos, ajustes)? 

Proinfo é o programa, dentro desse programa está a distribuição de equipamentos, ele está o 

proinfo integrado, porque o proinfo integrado é só essa parte dos cursos de formação para 

professor. O proinfo integrado era composto pelo curso de Introdução a educação digital, 

tecnologias na educação e elaboração de projetos. Aí hoje está entrando rede de 

aprendizagem. Ainda tá quente. Ano que vem, meu objetivo é pegar os municípios que 

formaram toda a rede de professores. Então, o proinfo integrado é isso, esses quatro cursos de 

formação. Ele tá dentro do programa, que eu vou continuar com o programa. A distribuição 

dos equipamentos, é a formação do professor, é o UCA, o projeto UCA, e o Aluno Integrado, 

é um curso que hoje está sendo destinado para alunos do ensino médio, mas é um curso 

profissionalizante para alunos. A especialização, as especializações em educação, porque já 

aconteceu o Mídias na Educação, já aconteceu, Tecnologias educacionais, da PUC-Rio e 

agora vai acontecer essa que é Tecnologias Educacionais.  

AR. Você participou? Eu fiz as duas especializações, a da PUC e do Mídias, e eu não vou 

fazer essa apesar dela ter vindo muito boa, a gente já deu uma lida nos conteúdos, a gente deu 

uma ajuda para os professores que estavam formando os conteúdos, porque assim, eu 

pretendo ir agora para um mestrado, e deixar a vaga para outro. 
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AR. Então você consegue enxergar bastante avanço, porque hoje você tem um quadro 

configurado enquanto política, do que antes que era só um programa. Tenho sim. Retrocesso 

você ver algum, além desse dos recursos? Só a extinção da secretaria e a diminuição um 

pouquinho dos recursos, mas no mais, eles vivem buscando sempre conseguir sempre algo 

melhor. Os cursos a cada dois anos são reformulados, eles passaram por atualizações. Os 

cursos hoje, olha só, como eles estão só querendo educação a distância, incutir mesmo o uso 

do computador, eles não estão mais distribuindo livros impressos, os módulos agora estão 

dentro do ambiente de aprendizagem, o cursista tem que entrar no ambiente para poder 

acessar o módulo. Os módulos estão todos online, nem um mais impresso. Aí, quando é para 

fazer a revisão desses livros, eles não pegam a equipe lá do RS, de uma universidade e 

mandam fazer por fazer não, eles pegam representantes  de cada região, inclusive eu já fiz 

parte da revisão duas vezes desses livros. A gente faz parte porque é a gente que está pondo 

em prática, a gente que sabe o que tá avançado demais para o professor.  Eles pegaram o 

último livro de introdução e botaram umas coisas mais difíceis para o início, umas mais fáceis 

para o final e a gente disse que eles tinham que ajeitar essas unidades, essa unidade aqui de 

editor de texto, ela tem que vir antes, porque como é que o professor vai fazer uma pesquisa 

na internet se ele não sabe digitar, aí a gente sabe, a gente se reúne, discuti e faz isso, 

participamos, eu participei já duas vezes.  

AR. Vocês que são as pessoas mais interessadas, são os atores mais interessados.  

Eles escutam muito a gente, olhe, no nosso último encontro eu disse, na hora que a TV escola 

ia falar: olhe, os professores do meu estado estão reivindicando uma formação, porque há 

anos não se tem, Zelda até ficou meio assim porque eu falei: nós temos uma coordenadora 

estadual, porque a coordenadora da TV escola não existe mais na UNDIME, existe só no 

estado, mas ela não tem feito nada, os multiplicadores dos NTMS estão precisando de uma 

capacitação para multiplicar, mas eles não sabem o que multiplicar, eu já liguei várias vezes, 

vamos fazer, vamos fazer, mas nada acontece, então, estamos precisando. Quando foi agora, 

isso eu reivindiquei em maio, agora em setembro, nós tivemos uma capacitação. A TV 

ESCOLA veio pra cá e veio capacitar, foram capacitados 60 professores aí. Lá mesmo, 

quando eu fui me despedir deles eu disse: olhe, vocês passaram pela capacitação, não pensem 

que ela vai morrer aqui, vocês vão multiplicar. Eu tô caladinha porque é outubro, tá chegando 

o final do ano, tá os professores numa correria, com muitos cursos, eles fazem vários cursos 

ao mesmo tempo, mas no início do ano letivo, eles vão ser cobrados. Eles vão dar a 

capacitação, porque eu cobro e eu digo, publique as fotos, mande relatório, ligue para o 

secretário. Eu fiz a capacitação também porque eu sei que, só foram 18 vagas para o 
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município e 42 pro estado é pra dar prioridade aos professores do ensino médio, aí eu sei que 

esses 18, eles não vão ter condições de atender porque tem muitos municípios longe, eu vou 

ficar com a grande parte aqui. Eles nos escutam muito, a gente tenta fazer o melhor pra gente. 

Então, eu não vejo retrocesso em outra parte a não ser nos recursos que foram cortados, um 

pouquinho. Eles tentam nos atender na melhor forma possível. 

6- Qual a relação com a educação no município? assim como a história do ProInfo e do 

ProInfo Integrado em Parnamirim? 

AR. Você já me falou que tem resultados que a equipe é muito positiva, que a equipe trabalha 

bem nas escolas.  

Onde eu estou eles vem me fazer as queixas, eu digo: isso aí é com o teu prefeito, né comigo 

não (risos).  

Eu acredito que isso vai melhorar, porque o próprio FNDE está entrando em contato com as 

secretarias, e quando ele entra em contato, ele manda com cópia para mim para eu ficar 

cobrando. O que tá acontecendo é o seguinte, as prefeituras que estão... os laboratórios eles 

não podem mais ficarem fechados, eles tem que ter uso. Nós acompanhamos o uso dos 

laboratórios pelo SIGETEC, que nós temos um mapatec, que ele é via satélite, então qualquer 

escola que eu quiser ver se tá tendo uso ou não, algumas são justificáveis porque a OI, que é 

uma nojenta... a representante da OI marcou uma reunião e marcou só com Zelda. Aí Zelda 

ligou pra mim dizendo, aí eu disse: Zelda, porque essa bonitinha não marcou comigo, ela não 

marcou comigo porque eu sou a que mais reclamo, por isso que ela não marcou comigo, 

porque eu sou calma, calma, educada, educada, mas tem horas que eu sou braba, até o menino 

da OI que veio aqui, mudar o plano daqui, teve uma hora que Neide disse, Cida vem cá e ele 

disse: ela não. Eu disse: pronto, Edneide é brava e eu ele tá achando eu mais ainda. É que eu 

fico reclamando, mostrando os pontos negativos, tem que reclamar, a gente nunca tem chance, 

quando ver o responsável tem que puxar.  

Então, o que tá acontecendo, esse mapa está sendo acompanhado, eles estão fazendo um 

mapeamento das escolas para verificar o uso dos computadores, esse ano eles já mandaram 

um aviso para várias secretarias, meses e meses, o laboratório continua obsoleto, aí o MP 

mandou uma cartinha, convocando prefeito e secretário de educação. Então, tá acontecendo 

isso, aí o que vai acontecer, o MP chama, lá eles vão entrar em acordo, se a prefeitura não 

colocar os laboratórios para funcionar, vai ser cortado os recursos tecnológicos daquele 

município, vai ser penalizado. Eu tenho muita pena porque quem perde é o aluno, mas aí 

como está sendo via PA, é dinheiro que eles vão perder, eu acredito que agora com essa 

resolução, aí as coisas caminhem. Eu já apresentei isso, duas vezes, em dois encontros de 
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secretários de educação, eu tenho um contato forte com os secretários, quanto eu posso 

informar a eles, eu atendo ligações direto e respondo e-mails direto e o que eu posso passar 

pra eles, eu passo. Eu tenho um trabalho de interação diária com tutor, secretários de 

educação e recebo até prefeitos aqui. Eu acredito que esse problema, quando a secretária for 

chamada pelo ministério público, ela vai sentir, aí ela vai chegar mais junto dos gestores.  

Estão chegando as lousas pelos correios. Muitos municípios já receberam. É uma lousa para 

escola para ficar para aquele projetor Proinfo, os novos não vão com adaptadores, mas 

aqueles antigos, os pretos tá vindo com um adaptador e um cd de configuração.  
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APRESENTAÇÃO 

A crescente e irreversível presença do computador — dos recursos de informática de um 

modo ge- ral — nos mais corriqueiros atos da vida das pessoas tornou indispensável, como 

ação de governo, a informati- zação da Escola Pública. Uma decorrência da obrigação do 

poder público de diminuir as diferenças de oportu- nidade de formação entre os alunos do 

sistema público de ensino e os da Escola Particular, esta cada vez mais informatizada. As 

ações previstas neste documento inserem-se num contexto político-pedagógico mais amplo, 

no qual se situam, entre outras: livro didático, parâmetros curriculares nacionais, TV-Escola, 

educação a distância, valorização do magistério, descentralização de recursos para escolas e 

avaliação da qualidade educacional. O Programa Nacional de Informática na Educação, ora 

proposto pelo MEC, pretende iniciar o pro- cesso de universalização do uso de tecnologia de 

ponta no sistema público de ensino. A garantia de otimização dos vultosos recursos públicos 

nele investidos, reside, em primeiro lugar, na ênfase dada à capacitação de recursos humanos, 

que precede a instalação de equipamentos e responde por 46% do custo total do programa. A 

exigência de infra-estrutura física e de suporte técnico para funcionamento dos equipamentos, 

em segundo lugar, assegura o uso educacional dos mesmos. O respeito à autonomia 

pedagógico-administrativa dos sistemas estaduais de ensino, em terceiro lugar, levou o MEC 

a propor a implementação descentralizada do Programa, tornando-o flexível e 

contextualizado. Isto evita os riscos de ignorar peculiaridades locais, rumos já traçados e 

esforços desenvolvidos ou em desenvolvimento por outras esferas administrativas, ampliando 

assim as possibilidades de êxito. Este trabalho deixa claro as linhas mestras traçadas pelo 

MEC para atingir o objetivo de informatizar a Escola Pública, trata das ações e respectivas 

estratégias de implementação do Programa e, por fim, aborda aspectos tecnológicos e 

financeiros inerentes à proposta. 
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PROINFO - DIRETIZES PÁG. 1 

1 CONTEXTO  

Estamos vivendo num mundo dividido em blocos aparentemente estanques de países em 

situações opostas de bem-estar. Relatório do Banco Mundial de 1992, citado por DOWBOR1, 

informa que em 1990 o PIB mundial foi 22 trilhões de dólares, para uma população de 5,3 

bilhões de habitantes. Isto significa uma renda per capita anual de 4.200 dólares, suficiente, 

em tese, para garantir a todos os cidadãos uma certa dignidade de vida. Desses recursos, 

entretanto, US$ 16 trilhões (72%) ficaram com 800 milhões de habitantes dos países do 

Norte, 15% da população mundial. Segundo este autor, na mesma época 3 bilhões de pobres 

do planeta tinham renda anual média de 350 dólares, ou seja, cerca de 1/60 da renda per capita 

do cidadão do Norte. O Informe Mundial de Educação da UNESCO (1993) afirma que existe 

grande defasagem entre os países do Norte e os do Sul, em termos de conhecimento, 

especialmente no que se refere à capacidade de assimilar e aplicar ciência e tecnologia 

voltadas para o desenvolvimento em geral. Os dados mundiais sobre educação permitem 

associar, de um modo geral, situações sociais críticas a países que não oferecem educação 

básica de qualidade a suas populações, não priorizando, dessa forma, a dimensão humana do 

desenvolvimento. Nas sociedades democráticas que dispõem de fortes programas de 

capacitação de recursos humanos e sistemas educacionais em expansão, geralmente o cenário 

é outro: estabilidade econômica e menores desigualdades sociais decorrem de um progresso 

baseado cada vez mais no uso intensivo de tecnologia e na circulação cada vez mais rápida de 

um crescente volume de informações. Os avanços tecnológicos trazem consigo mudanças nos 

sistemas de conhecimento, novas formas de trabalho e influem na economia, na política e na 
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organização das sociedades. São responsáveis pelas principais características do modus 

operandi da “aldeia global”: internacionalização da produção, globalização das finanças, 

mudança internacional do trabalho, movimentos migratórios do Sul para o Norte e competição 

ambiental. Mudanças nos sistemas de conhecimento da sociedade implicam transformações 

em operações produtivas e nos negócios, levam à criação ou substituição de produtos e à 

racionalização de procedimentos decisórios. O conhecimento acelera processos, torna 

instantâneas inúmeras ações de interesse econômico e gera um novo quadro organizacional 

caracterizado, principalmente, pela flexibilidade decorrente da utilização de equipamentos 

informatizados e programáveis. Este quadro determina profundas alterações no mercado de 

trabalho. O momento histórico-social brasileiro apresenta características que favorecem a 

melhoria das condições de desenvolvimento, fato que pode ser creditado à consolidação da 

estabilidade econômica e da vivência democrática. Temos, hoje, clima propício para tratar 

como objetivos nacionais permanentes e atuais: eficiência da estrutura social, qualidade de 

vida da população e construção de uma sociedade mais justa, solidária e integrada. 

1. DOWBOR, L.  O espaço do conhecimento; São Paulo; 1993. mimeo. MEC / SEED 

Programa Nacional de Informática na Educação julho de 1997. 

PROINFO - DIRETIZES PÁG. 2 

2 JUSTIFICATIVA  

Especialistas afirmam que a maioria dos empregos que existirão nos próximos dez anos ainda 

não existem hoje, porque o conhecimento especializado está tendo uma vida média cada vez 

menor e será, muito provavelmente, substituído ou complementado por outro a curto e médio 

prazos. Isto faz crescer a importância da capacitação de recursos humanos, porque os 

indivíduos não devem ser formados apenas uma vez durante sua vida profissional: novas 

qualificações em função de novas necessidades impõem constantes aperfeiçoamentos. Há uma 

nova gestão social do conhecimento a partir do desenvolvimento de novas técnicas de 

produção, armazenamento e processamento de informações, alavancado pelo progresso da 

informática e das telecomunicações. Os computadores estão mudando também a maneira de 

conduzir pesquisas e construir o conheci- mento, e a forma de planejar o desenvolvimento 

tecnológico, implicando novos métodos de produção que deixam obsoleta a maioria das 

linhas de montagem industriais clássicas. Técnicas e modelos computacionais vêm sendo 

empregados na área cognitiva para investigar como o conhecimento é produzido e 

representado pela mente. No campo da Inteligência Artificial os computadores simulam os 
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processos intelectuais, organizam e hierarquizam informações criando, assim, novos 

conhecimentos. A informática e as telecomunicações vêm transformando a vida humana ao 

possibilitar novas formas de pensar, trabalhar, viver e conviver no mundo atual, o que muito 

modificará as instituições educacionais e outras corporações. A exigência de novos padrões de 

produtividade e competitividade em função dos avanços tecnológicos, a visão de que o 

conhecimento é a matéria-prima das economias modernas e que a evolução tecnológica vem 

afetando não apenas os processos produtivos, mas também as formas organizacionais, as 

relações de trabalho e a maneira como as pessoas constroem o conhecimento e requerem um 

novo posicionamento da educação. Ao lado da necessidade de uma sólida formação básica, é 

preciso, também, desenvolver novos hábitos intelectuais de simbolização e formalização do 

conhecimento, de manejo de signos e representação, além de preparar o indivíduo para uma 

nova gestão social do conhecimento, apoiada num modelo digital explorado de forma 

interativa. O acesso à informação é imprescindível para o desenvolvimento de um estado 

democrático. Uma nova sociedade jamais será desenvolvida se os códigos instrumentais e as 

operações em redes se mantiverem nas mãos de uns poucos iniciados. É, portanto, vital para a 

sociedade brasileira que a maioria dos indivíduos saiba operar com as novas tecnologias da 

informação e valer-se destas para resolver problemas, tomar iniciativas e se comunicar. Uma 

boa forma de se conseguir isto, é usar o computador como prótese da inteligência e 

ferramenta de investigação, comunicação, construção, representação, verificação, análise, 

divulgação e produção do conhecimento. E o locus ideal para deflagrar um processo dessa 

natureza é o sistema educacional. O MEC, no papel político-estratégico de coordenar a 

Política Nacional de Educação, tem criado ou reformulado mecanismos de apoio ao sistema 

público de educação, para o qual traçou, dentre outras, as seguintes diretrizes: fortalecimento 

da ação pedagógica do professor na sala de aula e da gestão da escola, maior envolvimento da 

sociedade na busca de soluções educacionais e modernização com inovações tecnológicas 

introduzidas no processo ensino-aprendizagem. Este Programa, portanto, se insere no 

conjunto de ações desenvolvi- das em respeito a estas diretrizes.  
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3 OBJETIVOS  

Melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem Qualidade educacional pressupõe 

introdução de melhorias no processo de construção do conheci- mento, busca de estratégias 
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mais adequadas à produção de conhecimento atualizado e desenvolvimento no educando da 

habilidade de gerar conhecimento novo ao longo da vida. Implica diversificar espaços do 

conhecimento, processos e metodologias. É uma qualidade comprometida com a eqüidade, e, 

por isto, com a tentativa de – numa sociedade cada vez mais tecnologicamente evoluída – 

oportunizar a todos:  

• a igualdade de acesso a instrumentos tecnológicos disponibilizadores e gerenciadores de 

informação;  

• os benefícios decorrentes do uso da tecnologia para desenvolvimento de atividades 

apropriadas de aprendizagem e para aperfeiçoamento dos modelos de gestão escolar 

construídos em nível local, partindo de cada realidade, de cada contexto. Possibilitar a criação 

de uma nova ecologia cognitiva nos ambientes escolares mediante incorporação adequada das 

novas tecnologias da informação pelas escolas É preciso diminuir a lacuna existente entre a 

cultura escolar e o mundo ao seu redor, aproximar a escola da vida, expandindo-a em direção 

à comunidade e tornando-a facilitadora das interações entre os atores humanos, biológicos e 

técnicos. Esse novo meio ecológico é composto pelas mentes humanas e as redes técnicas de 

armazenamento, transformação, produção e transmissão de informações. Para a criação dessa 

nova ecologia é importante que o professor encare os elementos do contexto em que vive o 

aluno e as incorpore no cotidiano da escola, criando, assim, um novo ambiente semelhante à 

vida, ao que o aprendiz encontrará nas atividades sociais, nos serviços e nas organizações. O 

desenvolvimento das estruturas mentais é influenciado pela cultura, pela linguagem usada 

pela coletividade e pelas técnicas de produção, armazenamento e transmissão das 

representações da informação e do saber. Por isto, as novas tecnologias da informação devem 

ser aproveitadas pela educação para preparar o novo cidadão, aquele que deverá colaborar na 

criação de um novo modelo de sociedade, em que os recursos tecnológicos sejam utilizados 

como auxiliares no processo de evolução humana. 

Propiciar uma educação voltada para o desenvolvimento científico e tecnológico A 

capacidade de gestão e de processamento de informações na sociedade atual caracteriza a 

com- petição entre as diferentes realidades produtivas, requerendo dos indivíduos intuição, 

criatividade, agilidade de raciocínio associada ao manejo da tecnologia e maior conhecimento 

técnico. A moderna educação, por isto, deve ser dirigida para o progresso e a expansão do 

conhecimento e, a fim de permitir emancipação individual e coletiva, adequadamente 

articulada com a ciência e a tecnologia. 
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Educar para uma cidadania global numa sociedade tecnologicamente desenvolvida As 

modernas tecnologias de informação e comunicação tornam crescentes as tendências de surgi- 

mento de uma sociedade planetária. Isto exige seres sociais capazes de se comunicar, conviver 

e dialogar num mundo interativo e interdependente. Seres que entendam a importância de 

subordinar o uso da tecnologia à dignificação da vida humana, frutos de uma educação 

voltada para a democracia e amparada em valores, tais como tolerância, respeito, cooperação 

e solidariedade. 
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4 ABRANGÊNCIA  

O Programa abrangerá a rede pública de ensino de 1º e 2º graus de todas as unidades da 

federação. Para o biênio 97/98, está prevista a aquisição de 100.000 computadores, cuja 

instalação nas escolas respeitará critérios acordados entre a SEED/MEC e as Secretarias 

Estaduais da Educação – SEE (vide anexo). Deverão ser beneficiadas, nesta primeira etapa 

(97-98) do Programa Nacional de Informática na Educação, cerca de 6 mil escolas, que 

correspondem, por exemplo a 13,40% do universo de 44,8 mil escolas públicas brasileiras de 

1° e 2° graus com mais de cento e cinquenta alunos.2 Considerando-se utilização em três 

turnos, dois alunos por máquina e dois períodos de aula por semana, será possível, durante o 

período letivo, atender a 66 alunos por máquina. Nesta estimativa não está sendo levada em 

consideração a utilização dos computadores - que, naturalmente não deverá corresponder à 

realidade - durante os quatro meses de férias escolares (por alunos ou membros da 

comunidade). 

2 O Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação - CONSED,  reunido em 

29/10/96, decidiu que os computadores a serem adquiridos pelo MEC serão distribuídos aos 

estados de forma proporcional ao número de alunos matriculados em escolas públicas de 1° e 

2° graus com 150 alunos  no mínimo e ao número destas. MEC / SEED Programa Nacional de 

Informática na Educação julho de 1997 
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5 ESTRATÉGIAS  
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Este programa será implantado em regime de estreita colaboração entre o MEC, os governos 

esta- duais representados por suas respectivas Secretarias de Educação - SEE e a sociedade 

organizada. Suas principais diretrizes estratégicas são: 

 • subordinar a introdução da informática nas escolas a objetivos educacionais estabelecidos 

pelos setores competentes;  

• condicionar a instalação de recursos informatizados à capacidade das escolas para utilizá-los 

(demonstrada através da comprovação da existência de infra-estrutura física e recursos 

humanos à altura das exigências do conjunto hardware/software que será fornecido); 

 • promover o desenvolvimento de infra-estrutura de suporte técnico de informática no 

sistema de ensino público;  

• estimular a interligação de computadores nas escolas públicas, para possibilitar a formação 

de uma ampla rede de comunicações vinculada à educação; 

 • fomentar a mudança de cultura no sistema público de ensino de 1º e 2º graus, de forma a 

torná-lo apto a preparar cidadãos capazes de interagir numa sociedade cada vez mais 

tecnologicamente desenvolvida;  

• incentivar a articulação entre os atores envolvidos no processo de informatização da 

educação brasileira;  

• institucionalizar um adequado sistema de acompanhamento e avaliação do Programa em 

todos os seus níveis e instâncias. 
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6. AÇÕES Mobilização e adesão A mobilização destina-se à sensibilização de instituições 

educacionais e da sociedade civil organizada para compreensão da importância deste 

Programa, visando a alicerçar na co-participação a qualidade da adesão ao mesmo e dos 

respectivos resultados. A adesão representa um compromisso com os objetivos e estratégias 

do Programa e seus resulta- dos. Observará as etapas a seguir explicitadas. Elaboração e 

aprovação dos projetos estaduais de informática na educação Os estados elaborarão seus 

projetos de acordo com o seguinte roteiro aprovado pelo CONSED: 
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 1) criação pela SEE de uma comissão para elaboração do projeto; 

 2) especificação do projeto, incluindo a visão do estado em relação à tecnologia educacional, 

respeitando as diretrizes nacionais do MEC, a descrição do estágio de informatização das 

escolas (instalações físicas, plataformas tecnológicas, finalidades pedagógicas, equipes 

envolvidas), o estabelecimento de objetivos e metas e o desenvolvimento do plano de 

implantação (estratégias, recursos, participação do Esta- do no financiamento do projeto, 

prazos, equipamentos, capacitação e sistemática de acompanhamento e avaliação); 

 3) encaminhamento ao MEC para análise e aprovação. Planejamento de informatização das 

escolas Paralelamente à elaboração de seu projeto de informática na educação, o Estado 

estabelecerá as condições mediante as quais as escolas públicas de 1º e 2º graus poderão ser 

informatizadas, seguindo as orientações do projeto estadual. Basicamente, cada escola deverá 

estabelecer seu planejamento tecnológico-educacional, com um horizonte de no mínimo 5 

anos, indicando: 

 • objetivos educacionais;  

• opções tecnológicas escolhidas em função das orientações do projeto do Estado; 

 • proposta de capacitação de recursos humanos;  

• outros aspectos específicos;  

• identificação da contrapartida da escola, indicando possíveis fontes de financiamento;  

• cronograma de implantação.  

Aprovação dos projetos das escolas Aprovado o projeto estadual e divulgadas as condições de 

adesão das escolas, o Estado passará a receber os planos das escolas para análise e aprovação. 

Para tal finalidade e visando a garantir a distribuição eqüitativa dos recursos tecnológicos, o 

Estado constituirá uma Comissão Julgadora, na qual estarão representa- dos no mínimo: • as 

Secretarias Municipais de Educação da capital e dos municípios mais populosos; • a União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME; • as universidades; 

3 Se assim o desejarem, os Estados poderão contar com o apoio técnico da equipe da 

Secretaria de Educação à Distância do MEC - SEED/MEC. MEC / SEED Programa Nacional 

de Informática na Educação julho de 1997 
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• o MEC; • a comunidade escolar (pais, pessoal docente, técnico e administrativo e alunos). 

Análise pelo MEC Os projetos consolidados das escolas serão encaminhados ao MEC para 

fins de análise, podendo haver, por parte deste último, solicitações de alteração ou 

complemento de informação. Os prazos do processo de adesão deverão ser compatibilizados 

com o cronograma de instalação dos equipamentos de informática e a proposta de capacitação 

dos professores e técnicos de suporte. 

Capacitação de recursos humanos Filosofia do processo O sucesso deste Programa depende 

fundamentalmente da capacitação dos recursos humanos envolvidos com sua 

operacionalização. Capacitar para o trabalho com novas tecnologias de informática e 

telecomunicações não significa apenas preparar o indivíduo para um novo trabalho docente. 

Significa, de fato, prepará-lo para ingresso em uma nova cultura, apoiada em tecnologia que 

suporta e integra processos de interação e comunicação. A capacitação de professores para o 

uso das novas tecnologias de informação e comunicação implica redimensionar o papel que o 

professor deverá desempenhar na formação do cidadão do século XXI. É, de fato, um desafio 

à pedagogia tradicional, porque significa introduzir mudanças no processo de ensino-aprendi- 

zagem e, ainda, nos modos de estruturação e funcionamento da escola e de suas relações com 

a comunidade. Está prevista a alocação de técnicos de suporte em informática para as escolas 

(no mínimo um por escola). Estes técnicos, preferencialmente, serão egressos de escolas 

profissionalizantes de 2° grau e terão sua formação complementada por cursos específicos, 

cujos currículos, também, serão detalhados por este Programa. O processo de capacitação de 

recursos humanos para o Programa, em síntese, será desenvolvido da seguinte forma: • 

seleção e capacitação de professores oriundos de instituições de ensino superior e técnico-

profissionalizante, destinados a ministrar a formação dos professores multiplicadores; • 

seleção e formação de professores multiplicadores, oriundos da rede pública de ensino de 1º e 

2º graus e de instituições de ensino superior e técnico-profissionalizante; • seleção e formação 

de técnicos de suporte em informática e telecomunicações; • seleção e formação de 

professores da rede pública de ensino de 1º e 2º graus (que atuarão nas escolas, com os 

equipamentos e software fornecidos pelo MEC). Os professores destinados à formação dos 

multiplicadores serão selecionados em função de sua qualificação profissional em informática 

e educação. Os demais – multiplicadores e aqueles que atuarão em salas de aula – deverão ter 

um perfil que os leve a serem: 1) autônomos, cooperativos, criativos e críticos; 2) 
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comprometidos com a aprendizagem permanente; 3) mais envolvidos com uma nova ecologia 

cognitiva do que com preocupações de ordem meramente didática; 
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 4) engajados no processo de formação do indivíduo para lidar com a incerteza e a 

complexidade na tomada de decisões e a responsabilidade decorrente;  

5) capazes de manter uma relação prazerosa com a prática da intercomunicação. 

 Objetivos 1) Estruturar um sistema de formação continuada de professores no uso das novas 

tecnologias da informação, visando o máximo de qualidade e eficiência; 2) Desenvolver 

modelos de capacitação que privilegiem a aprendizagem cooperativa e autônoma, 

possibilitando aos professores de diferentes regiões geográficas do país oportunidades de 

intercomunicação e interação com especialistas, o que deverá gerar uma nova cultura de 

educação a distância; 3) Preparar professores para saberem usar as novas tecnologias da 

informação de forma autônoma e independente, possibilitando a incorporação das novas 

tecnologias à experiência profissional de cada um, visando a transformação de sua prática 

pedagógica;  

Estratégias de implementação 1) Descentralizar a capacitação de professores e técnicos de 

suporte; 2) Incentivar a interação de professores, destacando a importância de um processo 

cooperativo no qual professores capacitam professores; 3) Estimular a participação de 

educandos-líderes como monitores; 4) Valorizar a experiência profissional dos educadores, 

utilizando-a como forma de motivação para o seu engajamento no processo; 5) Interagir com 

a comunidade agregando recursos locais ao esforço de capacitação. 

Implantação dos núcleos de tecnologia educacional Os Núcleos de Tecnologia Educacional - 

NTE serão estruturas descentralizadas de apoio ao pro- cesso de informatização das escolas, 

responsáveis pelas seguintes ações: • sensibilização e motivação das escolas para 

incorporação da tecnologia de informação e comunicação; • apoio ao processo de 

planejamento tecnológico das escolas para aderirem ao projeto estadual de informática na 

educação; • capacitação e reciclagem dos professores e das equipes administrativas das 

escolas; • realização de cursos especializados para as equipes de suporte técnico; • apoio 

(help-desk) para resolução de problemas técnicos decorrentes do uso do computador nas es- 
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colas; • assessoria pedagógica para uso da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem; • 

acompanhamento e avaliação local do processo de informatização das escolas. Os NTE serão 

instalados em dependências físicas já existentes, conforme planejamento e escolha a serem 

feitos em conjunto pelo MEC, estados (SEE) e municípios (União Nacional de Dirigentes 

Municipais de Educação - UNDIME) e com preferência para: • escolas mais avançadas no 

processo de informatização; • escolas normais (de magistério); 
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• escolas técnicas federais, cuja maioria conta com cursos profissionalizantes em informática; 

• universidades; • Centros Federais de Educação Tecnológica - CEFET; • instituições 

destinadas à capacitação de recursos humanos implantadas por estados e municípios. Em 

média, cinquenta escolas estarão vinculadas a cada Núcleo, dependendo de condições tais 

como número de alunos, dispersão geográfica, etc. Os Núcleos disporão de uma equipe 

composta de educadores e especialistas em informática e tele- comunicações e serão dotados 

de sistemas de informática adequados. Terão, também, um papel de destaque no processo de 

formação da Rede Nacional de Informática na Educação, atuando como concentradores de 

comunicações para interligar as escolas a eles vinculadas a pontos de presença da INTERNET 

e da Rede Nacional de Pesquisa - RNP. Desta forma, poderão ser obtidas economias 

substanciais de escala nos custos de telecomunicações do Programa. 

Definição de especificações técnicas A utilização de microcomputadores compatíveis com o 

padrão IBM/PC predomina no Brasil. Em quase todos estes computadores operam, em várias 

versões, uma interface gráfica do tipo MS-Windows e um conjunto integrado de software para 

automação de escritórios composto, em geral, por editor de textos, planilha de cálculo 

eletrônica, gerenciador de banco de dados relacional e gerador de apresentações. O momento 

atual da informatização no Brasil também é caracterizado pelo crescimento da interligação de 

computadores em rede e à Internet e do uso de recursos sofisticados, como impressão em 

cores e multimídia. O modelo tecnológico disponibilizado pelo MEC para a rede pública de 

ensino, deverá ser o mais próximo possível do predominante nas organizações informatizadas 

do Brasil, pois estas constituem importante fatia do mercado de trabalho dos egressos das 

escolas públicas. Por isto, o MEC deverá adquirir: 1) microcomputadores compatível com o 

padrão IBM/PC; 2) impressoras policromáticas com tecnologia ink jet; 3) interface gráfica do 

tipo MS-Windows; 4) conjunto integrado de software para automação de escritórios; 5) 
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hardware e software necessários para interligar os computadores fornecidos entre si, à Internet 

e à TV- ESCOLA; 6) kits multimídia; 7) software simulador de uso da Internet (destinado a 

escolas em que não há serviços de comunicação ou recursos financeiros para contratá-los). Os 

microcomputadores, em princípio, deverão ter processadores da categoria Pentium, 

atualmente bottom line de processadores Intel. As especificações dos equipamentos que o 

MEC entregará aos estados, para serem instalados nas escolas públicas, destinam-se a 

permitir: • o uso de software educativo por um período mínimo de cinco anos (sem custos 

significativos de atualização tecnológica); • a utilização de recursos de informática com 

características ergonômicas e de segurança adequadas à preservação da integridade do 

educando; • a formação da Rede Nacional de Informática na Educação; 
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• a otimização do processo de gestão escolar e de avaliação educacional; • a interação 

escola/comunidade, inclusive através de cursos da área de informática abertos à comunidade; 

• a maximização do tempo de funcionamento contínuo (hardware e software), decorrente do 

uso de tecnologia robusta e amplamente dominada (isto determina existência de suprimentos e 

assistência técnica em um grande número de localidades). A velocidade da evolução 

tecnológica e a variação da relação custo/benefício em função da tecnologia empregada não 

recomendam, neste momento, um completo detalhamento do conjunto hardware/software que 

será adquirido neste programa.4 

Organização do processo licitatório de bens e serviços Bens e serviços serão adquiridos 

através de Concorrência Pública Internacional. Serão princípios norteadores do processo 

licitatório: • aquisição de bens e serviços (por lotes regionalmente definidos) instalados e 

customizados de acordo com o projeto de cada estado e escola; • inclusão no edital de 

critérios dificultadores à formação de cartel ou exercício de monopólio; • avançada tecnologia 

de produtos que apresente confiabilidade, boa relação custo/benefício e possibilidade 

economicamente viável de atualização (upgrade) para patamares tecnológicos superiores; • 

critérios de especificações que levem em conta aspectos técnicos do fornecimento, além do 

preço; • escalonamento de entregas de acordo com a viabilidade de instalação dos sistemas 

nas escolas, com possibilidade de atualização tecnológica durante o período de entrega ou 

compensação de eventual baixa de preços do material ofertado (por exemplo: possibilidade de 

entrega de máquinas com tecnologia superior pelo preço licitado, compensação – financeira 
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ou em produtos e serviços – caso ocorra significativa baixa de preços de bens e serviços 

licitados entre as datas de cotação e de entrega, etc). • garantia mínima de três anos; • 

treinamento operacional no uso dos produtos fornecidos; • assistência técnica com 

abrangência nacional. 

Acompanhamento e avaliação Especialistas em educação estimam que a tecnologia contribui 

para motivar os alunos e modificar seu comportamento no processo de aprendizagem, ajuda 

na formação de estudantes especiais, bem como estimula os professores e os libera de 

determinadas tarefas administrativas para melhor utilizar seu tempo. Só haverá, porém, uso 

efetivo dessa tecnologia na escola se professores, alunos, diretores de escolas, pais de alunos, 

fornecedores de hardware e software, prestadores de serviços, professores e pesquisadores 

universitários e governantes compreenderem os seus benefícios potenciais, mas também suas 

limitações. É indispensável, portanto, que se estabeleça um processo de acompanhamento e 

avaliação, com definição de indicadores de desempenho que permitam medir, além dos 

resultados físicos do Programa, o impacto da tecnologia no processo educacional e as 

melhorias na qualidade, eficiência e equidade do ensino de 1º e 2º graus. 

4 A definição das especificações técnicas que comporão o escopo do fornecimento no 

processo licitatório referente à primeira etapa deste programa será feita o mais próximo 

possível da data da aquisição, com apoio técnico de consultores especializados em hardware, 

software e informática na educação. MEC / SEED Programa Nacional de Informática na 

Educação julho de 1997 
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O estabelecimento de critérios de acompanhamento e dos indicadores deverá contar com a 

participação da Secretaria de Avaliação e Informação Educacional do MEC - SEDIAE. A fim 

de determinar o ponto de partida da avaliação, deverá ser realizado pelo SEEC/MEC (Serviço 

de Estatística da SEDIAE) um censo sobre a situação atual da informatização da escola 

pública brasileira (marco zero da avaliação). A avaliação do Programa deverá incluir 

indicadores tais como: • índices de repetência e evasão; • habilidades de leitura e escrita; • 

compreensão de conceitos abstratos; • facilidade na solução de problemas; • utilização 

intensiva de informação em várias fontes; • desenvolvimento das habilidades de trabalho em 

equipe; • implementação de educação personalizada; • acesso à tecnologia por alunos de 

classes sócio-econômicas menos favorecidas; • desenvolvimento profissional e valorização do 

professor. Os projetos estaduais de informática na educação e os projetos tecnológico-
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educacionais das escolas, pelos motivos expostos, deverão explicitar como serão efetuadas as 

avaliações qualitativas e quantitativas do uso da tecnologia, em função dos objetivos e metas 

perseguidos. 
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7.CUSTOS  

A efetividade do Programa está condicionada à disponibilidade de recursos financeiros para 

atender a sua continuidade (capacitação de um contingente crescente de professores, 

manutenção/ampliação/substituição de equipamentos, compra de software educacional, 

aumento do número de escolas atendidas etc.). Já que o volume de recursos envolvidos é alto, 

alternativas criativas deverão ser buscadas para complementar o aporte público. Para o biênio 

1997-98, os investimentos estão orçados em 476 milhões de reais para capacitação e suporte, 

aquisição de equipamentos, adaptação das instalações físicas, cabeamento das escolas e dos 

NTE (redes locais) e custeio das equipes. Estes recursos provirão do MEC (recursos próprios 

e financiamentos externos), estados (percentual médio estimado em 20%), municípios e, se 

possível, da comunidade. Os custos estimados do Programa são apresentados no Quadro I (na 

próxima página). Este programa tem afinidade com outros Projetos que o BIRD patrocina no 

Brasil, dentre os quais o Projeto Nordeste, em pleno curso. Abaixo, são listadas possíveis 

formas de participação do Banco no Programa, de modo a viabilizar, de imediato, uma 

licitação através de Concorrência Pública Internacional, com o rito BIRD:  

1) financiamento integral dos Sistemas de Informática exclusivamente para as escolas de 1º e 

2º graus dos Estados do Nordeste, através do Projeto Nordeste (até o limite de US$ 

44,000,000); 2) novo financiamento, num montante de US$ 92 milhões, de preferência via 

Projeto Nordeste, em seu Componente Nacional, para complementar a implantação do 

Programa; 3) financiamento de etapas posteriores do Programa. 
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8. PRAZOS As medidas que o MEC vem tomando para desencadear este Programa, 

especialmente junto às SEE, tornam lícito trabalhar com os eventos do Quadro II (abaixo). 

QUADRO II - CRONOGRAMA ORDEM ETAPAS DO PROINFO REALIZADO EM 
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PREVISTO PARA 01 Instituição dos Comitês Estaduais de Informática na Educação 11/96 

*** 02 Estabelecimento das Diretrizes dos Projetos Estaduais 11/96 *** 03 Projetos Estaduais 

de Informática na Educação 01/97 *** 04 Audiência Pública 05/97 *** 05 Publicação do 1º 

Edital - Licitação Nacional para aquisição de 100 conjuntos (2.500 microcomputadores e 

outros equipamentos de informática) 06/97 *** 06 Adesão e seleção de aproximadamente 

6.000 escolas aos Programas Esta- duais de Informática na Educação 08/97 07 Publicação do 

2º Edital - Licitação Internacional para aquisição de 27.500 microcomputadores e outros 

equipamentos de informática 08/97 08 Capacitação de pelo menos 300 multiplicadores para 

os NTE 10/97 09 Publicação do 3º Edital - Licitação Internacional para aquisição de até 

75.000 microcomputadores e outros equipamentos de informática 10/97 10 Implantação de 

100 NTEs (Núcleos de Tecnologia Educacional, pelo menos um por estado, incluindo ligação 

com a Internet) 10/97 11 Capacitação de pelo menos 5.000 professores 12/97 13 Capacitação 

de pelo menos 350 técnicos de informática 12/97 14 Instalação de pelo menos 24.000 

computadores nas escolas selecionadas 12/97 15 Implantação de um sistema de 

acompanhamento e avaliação do programa, incluindo definição de indicadores de 

desempenho, metodologia para avaliação do impacto da tecnologia no processo de ensino-

aprendiza- gem 12/97 16 Definição de uma política de incentivo à produção de software 

educacional em português para os ensinos fundamental e médio 12/97 17 Implantação de mais 

100 NTEs (incluindo interligação Internet) 12/98 18 Capacitação de mais 10.500 professores 

05/98 19 Instalação de mais 38.000 computadores nas escolas selecionadas 06/98 20 

Elaboração do 1º relatório de avaliação do programa 06/98 21 Capacitação de mais 500 

multiplicadores 06/98 18 Capacitação de mais 10.500 professores 12/98 19 Instalação de mais 

38.000 computadores nas escolas selecionadas 12/98 22 Elaboração do 2º relatório de 

avaliação do programa 12/98 PARCERIAS: 

 As etapas do ProInfo serão realizadas através das seguintes parcerias:  

• Universidades Federais e Secretarias Municipais de Educação (Estaduais e algumas 

Municipais); 

 • Governos Estaduais, através das Secretarias de Educação;  

• Governos Municipais e Escolas Públicas;  

• Governos Estaduais, através de Universidades;  

• Setor Administrativo do MEC (SAA) e Fornecedores; 
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 • USP, Institute Of Education (London University) e DEMECs;  

• MCT e CNPq 
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9. PRODUTOS 

 1) no mínimo 300 multiplicadores capacitados; 2) no mínimo 200 NTE implantados; 3) no 

mínimo 25 mil professores das escolas públicas de 1º e 2º graus capacitados para trabalhar 

com informática na educação; 4) no mínimo 6.000 técnicos de suporte formados; 5) 100 mil 

computadores (mais um número adequado de impressoras, estabilizadores, software, etc.) 

adquiridos e instalados na rede pública de ensino de 1º e 2º graus. 
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10. CONCLUSÃO 

 A proposta de apoio ao desenvolvimento e implantação da tecnologia da informática na 

educação pública, dentro de um programa descentralizado, respeitará as peculiaridades de 

cada Estado, num ambiente de contínua interação que traz inúmeros benefícios, dentre os 

quais: 

 1) a melhoria da qualidade e eficiência do sistema educacional público brasileiro;  

2) o baixo custo dos investimentos, correspondente a US$ 72.00 por aluno beneficiado, já 

incluída a montagem de infra-estrutura de formação e custeio de profissionais por dois anos, 

além da capacitação de 25.000 professores;  

3) o acesso de alunos de menor poder aquisitivo a recursos tecnológicos, possibilitando-lhes 

uma inserção mais vantajosa no mercado de trabalho;  

4) a geração direta e indireta de empregos (mormente no setor serviços);  

5) a difusão da informática em novos mercados consumidores, pelo evidente efeito 

demonstração nas “vi- trines escolares”;  
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6) contribuição para o revigoramento e a mudança de perfil de economias locais, mediante 

formação de re- cursos humanos melhor capacitados;  

7) a utilização dos equipamentos pelas comunidades, inclusive em cursos específicos de 

interesse da vocação econômica local;  

8) melhoria da gestão escolar;  

9) acesso a redes de informações globais (INTERNET). 
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APÊNDICES 

Apêndice 1- Questionário: O uso das TICs em sala de aula: percepção dos professores 

regentes participantes do ProInfo Integrado- Parnamirim/RN 

O presente questionário é um instrumento de coleta para a pesquisa de doutorado intitulada 

"Cibercultura e Educação: a escola diante do paradigma sócio tecnológico". O seu objetivo é 

registrar as percepções e os sentidos conferidos pelos docentes para o uso das tecnologias da 

informação e comunicação em sala de aula.  

1-Você conhece todas as tecnologias da informação e comunicação aplicáveis à sala de aula?  

a) sim. 

b) não. 

2-Você utiliza as tecnologias da informação e comunicação em sua prática em sala de aula?  

a) sim. 

b) não. 

3-A aplicação das tecnologias da informação e comunicação melhoram a prática docente?  

a) sim. 

b) não. 

4-Você recebeu formação suficiente para o uso das TICs pelo Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional (ProInfo)?  

a) sim. 

b) não. 

5-Você percebe que sua prática docente melhorou a partir da formação ministrada pelo 

Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo)?  
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a) sim. 

b) não. 

 

 

6-Você se sente participativo nos planos do Programa Nacional de Tecnologia Educacional 

(ProInfo)?  

a) sim. 

b) não. 

7-O Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo) motivou uma mudança na sua 

prática docente?  

a) sim. 

b) não. 

8-O Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo Integrado) contribuiu na sua 

formação com novas ferramentas de ensino a partir do uso das TICs?  

a) sim. 

b) não. 

9-O ProInfo Integrado atinge o objetivo de inclusão digital dos alunos da sua escola?  

a) sim. 

b) não. 

10-Você já dominava as ferramentas das tecnologias da informação e comunicação antes de 

participar do ProInfo Integrado?  

a) sim. 

b) não. 
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11-Os seus alunos são motivados para o uso das tecnologias da informação e comunicação na 

escola?  

a) sim. 

b) não. 

 

 

12-Sua escola possui estrutura adequada e laboratório pronto para o ensino mediatizado pelo 

uso das tecnologias da informação e comunicação?  

a) sim. 

b) não. 

13-O gestor de sua escola oferece apoio para o ensino mediatizado pelo uso das tecnologias 

da informação e comunicação? 

a) sim. 

b) não. 

14-Os seus alunos demonstram mais conhecimentos no uso das tecnologias da informação e 

comunicação do que você?  

a) sim. 

b) não. 

15-Os seus alunos usam as TIC fora de sala de aula?  

a) sim. 

b) não. 

16-Os seus alunos participam mais das aulas com o conteúdo mediatizado pelas TIC?  

a) sim. 

b) não. 
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17-As TIC são essenciais para a mediação dos conteúdos de sua disciplina com seus alunos? 

a) sim. 

b) não. 

18-As TIC são aplicadas de forma que os alunos se sentem inseridos em uma cultura digital? 

a) sim. 

b) não. 

 

19-A comunidade escolar, gestores, professores, agentes educacionais e alunos são preparados 

para o uso das TIC na escola?  

a) sim. 

b) não. 

20-As famílias dos alunos são informadas sobre o uso das TIC na escola?  

a) sim. 

b) não. 

21-O uso das TICs na escola direciona para o mundo do trabalho?  

a) sim. 

b) não. 

22-A aplicação das ferramentas das tecnologias da informação e comunicação prepara o aluno 

para uma sociedade do conhecimento?  

a) sim. 

b) não. 

23-Os alunos são informados sobre as possibilidades de maior participação cidadã a partir da 

convergência e interatividade propiciadas pelas TIC?  

a) sim. 
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b) não. 

24-Você reconhece a importância do uso das TIC para uma educação voltada para uma nova 

sociedade tecnológica?  

a) sim. 

b) não. 

25-A nova sociedade tecnológica é distante da realidade dos seus alunos e da sua escola de 

uma forma geral?  

a) sim. 

b) não. 

26-Você se sente inserido em uma sociedade tecnológica?  

a) sim. 

b) não. 

27-Você conhece os aspectos principais da cultura digital?  

a) sim. 

b) não. 

28-Você acredita na importância de preparar os alunos para uma sociedade tecnológica?  

a) sim. 

b) não. 

29-O gestor de sua escola é flexível para a sua participação nas oficinas e cursos ministrados 

pelo ProInfo Integrado?  

a) sim. 

b) não. 

30-O gestor de sua escola reconhece a importância do uso das TIC em sala de aula e 

oportuniza que todos os professores sejam inseridos no ProInfo Integrado?  
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a) sim. 

b) não. 

 

Apêndice 2- Roteiro de entrevista semiestrutura elaborada para coordenadoras da 

UNDIME-Proinfo 

1- Qual a sua história com o Proinfo? 

2- Quais os desafios dessa experiência? O que foi mais interessante, importante, gratificações 

pessoais e profissionais? 

3- O que acha das possiblidades das TIC como paradigma para a educação à distância? 

4- Quais os alcances e limites do Proinfo e do Proinfo Integrado como política pública?  

5- Quais as diferenças entre o Proinfo e o ProInfo Integrado (avanços, retrocessos, ajustes)? 

6- Qual a relação com a educação no município? Qual a história do ProInfo e do ProInfo 

Integrado em Parnamirim? 

7- O que conhece das escolas de Parnamirim?  
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Apêndice 3- Questionário de pesquisa para professores regentes do município de 

Parnamirim 

Prezados colegas: 

Este questionário é parte integrante da pesquisa “EDUCAÇÃO E CIBERCULTURA: 

LIMITES E DESAFIOS NO USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA SOCIEDADE DA 

INFORMAÇÃO” que está sendo desenvolvida por nós, doutoranda Andreia Regina Moura 

Mendes e Doutora Luciana de Oliveira Chianca. O objetivo da pesquisa é analisar a 

elaboração de uma cultura digital nas Escolas da Rede Municipal de Parnamirim, a partir das 

atividades desenvolvidas nos laboratórios de informática no âmbito do Proinfo Integrado e 

apresentar propostas para sua atualização. Identificar as percepções dos professores regentes é 

de fundamental importância para a construção de uma compreensão sobre o alcance do 

referido programa na realização desse princípio. A sua contribuição trará dados relevantes que 

irão subsidiar a pesquisa. Por favor, responda as questões abaixo expressando suas impressões 

sobre o trabalho desenvolvido nos laboratórios de informática ou ambientes tecnológicos, 

com base na sua experiência. Sua identidade será preservada, faremos uso apenas dos dados 

de seu questionário. 

Agradecemos sua colaboração que será de grande relevância para os estudos sobre o Proinfo 

no nosso Estado. 

1) Qual sua idade, área de formação, escola e tempo de exercício de magistério? 

2) O que você entende por cultura digital? 

3) Quais atividades você desenvolve no laboratório de informática? 

4) Qual o nível e faixa etária dos alunos por você atendidos no laboratório de informática? 

5) O que você destacaria como positivo na formação recebida pelo Proinfo para sua atuação 

enquanto professor (a) regente? 

6) O que você destacaria como negativo na sua escola para realização das atividades propostas 

pelos projetos elaborados para o laboratório de informática? 
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7) O que você percebe como lacuna na sua formação do Proinfo que afeta sua atuação no 

laboratório de informática? 

8) Quais são suas sugestões para melhorar a aplicação das novas tecnologias no ambiente 

escolar? 

 

Apêndice 4- Questionário de pesquisa para alunos (as) do 5º e 9º anos da Escola 

Municipal Alzelina de Sena Valença- Parnamirim 

Questionário da pesquisa  

Gênero:________________________________________ Idade:___________ 

Marque com um X a alternativa correta. 

1- Eu uso o computador: 

a) Em casa  

b) Na casa de um parente  

c) Na escola  

d) Na Lan House 

e) Nunca usei um computador 

2- No computador, gosto de: 

a) Pesquisar 

b) Redes sociais 

c) Ver vídeos no Youtube 

d) Participar de jogos online  

e) Visitar sites de entretenimento  

3- O meu acesso à internet é: 

a) Todos os dias  

b) Semanal 

c) Mensal 

d) Raramente uso  

e) Nunca uso 

4- Eu acesso à internet pelo: 

a) Computador 

b) Notebook 

c) Tablet 

d) Celular 

e) Eu não acesso à internet 

5- Aprendi a usar o computador: 

a) Na escola  

b) Em um curso  

c) Sozinho em casa  
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d) Na casa de um parente ou amigo 

e) Na lanhouse  

6- Cultura digital para mim é: 

a) Saber navegar na internet 

b) Saber usar as redes sociais 

c) Saber usar o computador 

d) Saber postar na internet 

e) Saber aprender com a internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 5- Questionário de pesquisa para docentes do 1º ao 9º ano da Escola Municipal 

Alzelina de Sena Valença- Parnamirim 

Questionário de pesquisa 

Gênero:_________________ Área de formação: _______________Idade:___________ 

Nº de anos na docência: ________________ 

Caríssimo (a) professor (a), conto com a sua colaboração para responder este instrumento da 

pesquisa intitulada: Educação na cibercultura: limites e desafios no uso das TIC na sociedade 

da informação. Grata: Prof.ª M.ª Andreia Regina Moura Mendes.  

1- Em linhas gerais defina o que considera Cultura digital. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________ 

2- O (A) senhor (a) utiliza o computador conectado no seu cotidiano? Caso utilize, quais 

são os usos? Caso não utilize, justifique sua resposta. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________ 

3- O (A) senhor (a) utiliza o computador conectado ao data show em suas aulas? 

Justifique sua resposta. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

4- O (A) senhor (a) desenvolveu algum projeto no laboratório de informática em 2013? 

Explique sua resposta. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

5- O (A) senhor (a) pretende desenvolver alguma atividade no ano letivo de 2014 com 

seus alunos e alunas no laboratório de informática? Justifique sua resposta. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


