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RESUMO 

 
Este trabalho descreve e analisa os impasses para a efetiva implantação da informática 

aplicada à educação nas escolas da rede estadual paraense, município de Belém, tomando 

como variáveis as condições de trabalho dos docentes, o modelo pedagógico de implantação e 

de formação docente que tem sido instituído nos últimos anos. O estudo parte da compreensão 

de que cabe às tecnologias da informação e comunicação (TIC) um papel de mediação para a 

realização de metas educacionais na escola, de maneira que esse processo se traduza no 

enriquecimento da transmissão/construção/assimilação do saber escolar. Porém, apesar de 

existir um rico conjunto de ferramentas que podem ser utilizadas nessa perspectiva, a verdade 

é que seus efeitos prometidos e transformações substanciais ainda não aconteceram. As 

pesquisas e os índices resultantes de provas nacionais não conseguem evidenciar as 

mudanças. Na perspectiva de localizar a razão que fundamenta as dificuldades de implantação 

e verificação da entrada eficaz da informática na escola é que se realiza esta pesquisa. Adota-

se como referencial teórico a pedagogia histórico-crítica, teoria pedagógica que fornece 

elementos de que é possível compreender criticamente a escola como instrumento capaz de 

contribuir para a superação da marginalidade, por meio da universalização do patrimônio 

cultural da humanidade. A pesquisa é realizada com uma amostra de 13 escolas da rede 

estadual da educação básica do município de Belém. O trabalho inclui a análise dos 

documentos oficiais relacionados ao uso das TIC, além de entrevistas com os 

docentes, gestores e profissionais envolvidos nos cargos administrativos ligados ao uso das 

TIC na educação. É possível perceber as desigualdades das escolas envolvidas no processo de 

implementação das salas de informática no ambiente escolar. Diante das constatações desta 

pesquisa, acerca das condições inadequadas de trabalho, da formação insuficiente para uso 

das TIC como recurso pedagógico, da disponibilidade das salas de informática sem uma 

estrutura mínima para funcionamento, afirma-se que a premissa de “resistência”, “medo do 

novo”, “permanência na zona de conforto” e ideias similares, disseminadas como supostas 

causas da falta de efetividade no ensino apoiado pelas TIC, não devem ser aceitas, muito 

menos adotadas como explicação da realidade da dificuldade do trabalho docente com as TIC. 

Palavras-chave: Informática educativa, Condições de trabalho, Formação pedagógica, 

Currículo escolar.  



 

 

COSTA, Andrea Lilian Marques da. Informatics Applied Education in the city of Belém: 

The vision of the teacher about working with digital technologies. 

 
 ABSTRACT 
 
This study describes and analyzes the obstacles to the effective implementation of informatics 

applied to education in the schools of the state of Pará, in Belém, taking as variables the 

working conditions of teachers, the pedagogical model of deployment and teacher training 

that has been established in recent years. The study stems from the understanding that there 

lies with the information technology and communication (ICT) a mediating role for the 

realization of educational goals in school, so that this process will result in the enrichment of 

the transmission / construction / assimilation of school knowledge. However, although there is 

a rich set of tools that can be used in this perspective, the truth is that their promised effects 

and substantial changes have not happened yet. Research and indexes resulting from national 

tests fail to show the changes. This research is being carried out from the perspective of 

locating the reason that underlies the difficulties of implementation and verification of 

effective entry of computers in school. It is adopted as a theoretical historical-critical 

pedagogy, pedagogical theory that provides elements that can critically understand the school 

as an instrument to help overcome the marginalization, through the universalization of the 

cultural patrimony of humanity. Research is carried out with a sample of 13 basic education 

schools in the city of Belém. The work includes analysis of official documents related to the 

use of ICT, as well as interviews with teachers, managers and professionals involved in 

administrative positions related to the use of ICT in education. The inequalities of the schools 

involved can be perceived in the implementation process of the computer rooms in the school 

environment. In the face of the findings of this research, about the poor working conditions, 

inadequate training for use of ICT as a teaching resource, the availability of computer rooms 

without the minimum structure for operation, it is stated that the assumption of "resistance", 

"fear the new", "stay in the comfort zone" and similar ideas, as alleged causes of the 

widespread lack of effectiveness in teaching supported by ICT, should not be accepted, much 

less adopted as an explanation of the reality of the difficulty of teaching with ICT. 

 

 

Key-words: Educative informatics, Working conditions, Continuing education, School 

curriculum. 
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Meu Percurso Formativo 
 
 

Nas próximas linhas trago cronologicamente à tona minha memória formativa e 

profissional, sem os detalhes que realmente fizeram de tais experiências fonte de crescimento 

pessoal e momentos únicos na minha vida. O destaque será minha relação, 

predominantemente, com o ensino público, o que sem dúvida foi elemento importantíssimo na 

minha caminhada em busca do enriquecimento cultural e da estabilidade material, dada a 

condição financeira da minha família. 

Minha formação até o ensino médio foi feita essencialmente em escolas públicas (a 

exceção foi uma breve preparação para o concurso vestibular, feita em instituição particular) 

da cidade de Belém. Na sequência, fiz o curso de Tecnólogo em Processamento de Dados no 

Centro de Ensino Superior do Pará, com suporte do programa então denominado de crédito 

educativo.  

Desde o período da graduação, despertou-me a atenção a área educacional, e de modo 

particular o uso de tecnologias computacionais voltadas à educação. Assim, imediatamente a 

formatura em 1998 busquei atuar nesse campo e logo contratada por uma empresa de 

assessoria escolar no uso de informática na educação; nela atuei por 12 meses, prestando 

serviços de informática aplicada à educação em um colégio de médio/grande porte, integrando 

uma equipe multidisciplinar. Os encontros pedagógicos sistemáticos, as discussões sobre 

como melhorar o processo de ensino e aprendizagem, os estudos sobre os recursos 

tecnológicos disponíveis, o convívio diário com os estudantes no laboratório de informática, 

dentre outros, foram momentos que muito contribuíram para minha formação pedagógica. A 

faculdade cursada por mim constituía-se de disciplinas eminentemente técnicas, passando ao 

largo, ou de forma muito incipiente, dessas questões. Essa experiência suscitou meus 

primeiros questionamentos acerca das respostas que o uso dos computadores pode dar na 

aprendizagem dos estudantes. A linguagem Logo era utilizada com crianças do ensino 

fundamental e para a maioria delas, pude observar que o processo de aprender a programar 

estava longe de ser uma tarefa agradável. Em uma avaliação aplicada para essas séries no 

final do ano letivo constatei, lendo as fichas avaliativas, que parte significativa dos estudantes 

avaliou como uma experiência monótona a tarefa de manusear a tartaruga, ícone principal 

dessa linguagem.   

De março de 1998 a março de 1999 cursei especialização em Ciência da Computação 

(Análise de Sistemas) na Universidade Federal do Pará (UFPA). O final desse curso coincidiu 

com minha aprovação no concurso para professora dessa mesma instituição. Essa foi a 
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experiência profissional que me fez pensar mais a sério na possibilidade de me tornar 

professora. Ao longo de dois anos — tempo máximo destinado à função de professor 

temporário — ministrei disciplinas voltadas à área de programação de computadores: 

Algoritmos, Linguagem de Programação, Técnicas de Programação, Estrutura de Dados, 

assim como: Informática e Sociedade e Informática Aplicada à Educação. Lembro-me desse 

fato como algo complexo. No início era desafiador assumir turmas do curso superior de 

Ciências da Computação, pois as demandas de uma sala de aula, na condição de professor, 

são inúmeras. Logo percebi que as 40 horas semanais de trabalho, que pareciam muitas por 

ocasião da minha contratação — me tinha sido alocada quatro turmas de 4 horas/aulas 

semanais —, tornaram-se insuficientes diante do ofício do magistério. Foram tempos difíceis, 

mas que abracei por entender que se tratava de uma oportunidade excepcional para minha 

carreira profissional.  

Em 2000, fui aprovada em processo seletivo para professora colaboradora da 

Universidade do Estado do Pará (UEPA), e fiquei nessa instituição até 2005, período em que 

me envolvi em tarefas tais como: aulas na graduação, coordenação de projetos de extensão, 

coordenação de laboratório de informática e ensino na pós-graduação (Especialização em 

Informática e Educação), afora algumas monografias orientadas.  

Em fevereiro de 2002 fui selecionada ao mestrado em Psicologia, área de Teoria e 

Pesquisa do Comportamento, na UFPA, realizando, até março de 2004, uma pesquisa voltada 

a crianças nas séries iniciais de escolas públicas com histórico de reincidente dificuldade na 

aprendizagem de conceitos aritméticos fundamentais. Um programa denominado Arit foi 

desenvolvido ao longo da pesquisa e por meio dele foi possível investigar de que forma uma 

ferramenta de ensino informatizada, baseada no paradigma de equivalência, pode contribuir 

para o processo de ensino-aprendizagem da operação fundamental da adição. Essa experiência 

foi decisiva para consolidar meu interesse pela pesquisa e a compreensão de sua importância 

como elemento potencial de enriquecimento da prática pedagógica, em especial das — em 

geral bastante carentes — escolas públicas. O contato com pesquisadores com variadas 

formações, mas com o ponto em comum do engajamento na causa educacional, contribuiu em 

muito para o amadurecimento da noção de educação como promoção da cidadania, e do papel 

que a pesquisa universitária pode ter nesse campo, indissociável de um projeto transformador 

de sociedade.   

Em 2005 fui admitida — via concurso público — como professora efetiva para o curso 

de Informática, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), 

campus Belém. Tenho, nessa instituição, desenvolvido diversas atividades, dentre as quais: 
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docência; coordenação do curso de Informática; coordenação do projeto Escola Técnica 

Aberta do Brasil (E-Tec); curso de preparação de material didático para o ambiente Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle); e pesquisadora orientadora do 

Projeto Observatório Nacional do Trabalho e da Educação Profissional e Tecnológica.  

 Minha trajetória formativa, acima descrita em linhas gerais, traz-me a convicção de 

que a escola, especialmente a escola pública, ainda no contexto atual de transformações e 

desafios colocados para o século XXI, mantém-se como instituição necessária à 

democratização da sociedade. Assim, acredito que a escola deve ter o compromisso de 

proporcionar a todos uma formação cultural e científica consistente para a vida pessoal, 

profissional e cidadã. Cumpre a ela reduzir a distância e construir um diálogo entre a ciência 

cada vez mais complexa e a cultura de base produzida no cotidiano. Nos termos de Dermeval 

Saviani (2008, p.15) “A escola existe, pois, para proporcionar a aquisição dos instrumentos 

que possibilitam o acesso ao saber elaborado (ciência), bem como o próprio acesso aos 

rudimentos desse saber”. Esse importante desafio exige que a escola, além de articular seus 

objetivos convencionais — transmissão/assimilação ativa dos conteúdos escolares, 

desenvolvimento do pensamento autônomo, crítico e criativo — precisa incorporar as 

características da atual sociedade informatizada e globalizada, preparando todos os seus 

estudantes com uma formação que lhes permita, atuar de forma crítica com as (multi)mídias e 

uso da informática. 

Para um efetivo amadurecimento nesse campo de investigação, tenho consciência da 

necessidade do aprofundamento de questões que ultrapassem a instalação, nas escolas 

públicas, de salas de informática com as mais avançadas tecnologias disponíveis no mercado. 

É preciso entrar na alma das políticas públicas educacionais e nas questões curriculares. 

Outros aspectos despertam minha curiosidade epistemológica e daí algumas perguntas 

importantes precisam ser feitas, para que se percebam os tropeços possíveis na entrada nesse 

caminho. Como os docentes e gestores têm sido afetados nesse processo? Como esses 

profissionais estão sendo formados para lidar com os últimos avanços das tecnologias da 

informação e comunicação? Que processos pedagógicos de acompanhamento de resultados 

eles têm? Como as condições de trabalho disponíveis no seu dia a dia favorecem a 

apropriação dessas ferramentas? Diante dessas condições e da formação, qual a concepção de 

ensino/aprendizagem empregada nas práticas pedagógicas pelos professores e gestores? Com 

tais dúvidas entro neste debate político, curricular e pedagógico.   
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Os Investimentos para Educação Computadorizada 

 

Nas duas últimas décadas, no campo educacional, recursos numerosos estão sendo 

investidos, frequentemente fornecidos por programas governamentais, em novas tecnologias 

de informação e comunicação, também abreviadas como TDIC, em alusão às tecnologias 

digitais. A mais recente ação do Ministério da Educação (MEC) envolvendo tecnologias da 

informação e comunicação, conforme noticiado por Pimentel (2012) foi a compra de tablets 

para professores do ensino médio da rede pública do nosso país. Para levar os computadores 

portáteis à sala de aula, o MEC irá destinar de R$ 150 milhões a R$ 180 milhões para comprar 

até 600 mil unidades. Nessa reportagem o ministro da educação, Aloizio Mercadante, expôs 

que: “O ensino médio é o grande nó da educação. Os indicadores não são bons e a evasão 

escolar é alta. A escola não está atrativa para o jovem. Esses equipamentos fazem parte do 

esforço para melhorar o ensino médio”. Essa iniciativa de política educacional corrobora com 

a ideologia fortemente presente hoje, de que existe uma revolução tecnológica em curso que 

impõem por toda parte a compra e uso de tecnologias de informação e comunicação. Contudo 

permanecem em aberto as questões de que com a disponibilização física da tecnologia dos 

computadores se ampliarão as chances de inclusão, e de que as escolas ficarão realmente mais 

atrativas. 

Nessa perspectiva Almeida (2009, p.52) adverte sobre os cuidados e o necessário 

esclarecimento da intenção quanto ao uso das tecnologias: 

 
 
Sem tecnologia não se faz a transformação do homem para um mundo mais 
democrático e humano. Mas ela sozinha não fará isso. Ao contrário, pode mesmo 
impedir, se não for guiada intencionalmente por um projeto político-pedagógico que a 
isso se dedique. 
 
 

Para esse autor o caráter indispensável da tecnologia deve-se ao fato de que ela: 

 
 
[...] é a humanidade adensada; sua construção é fruto de uma longa série histórica de 
eventos do mundo do trabalho. Sendo a tecnologia trabalho humano condensado, ela é 
posse de todos. A luta para reapropriar-se dela é um amplo espaço das políticas 
educacionais (idem, ibidem, p. 55) 
 
 

No que diz respeito às nossas escolas, revolucioná-las por essa via não é tarefa fácil. 

Com as TIC se desenvolvendo rapidamente é improvável que hardwares e softwares 

educacionais de primeira linha cheguem a todas as escolas da rede pública antes de se 
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tornarem obsoletos. Uma das características das transformações vinculadas ao acelerado 

avanço das tecnologias da informação e comunicação é a diminuição do ciclo de vida dos 

produtos acelerando-se o ritmo de obsolescência dos mesmos.  

O custo da aquisição e a disponibilização de software educacional e hardware é 

apenas uma parcela da equação. Outras questões indicadas por Armstrong e Casement (2001) 

devem ser orçadas, planejadas e implementadas: diminuição da relação de computadores por 

aluno, redução do tamanho das turmas, provimento a todas as escolas de um sistema de 

conexão estável à Internet, provisão de uma equipe técnica adequada que consista em 

profissionais especialistas em redes, especialistas em software e hardware, instrutores 

técnicos, ou seja, um nível de suporte técnico que assegure a eficiência da infraestrutura 

disponibilizada. Para manter os equipamentos em operação, a manutenção não pode ser 

negligenciada. Um dado que deve ser considerado é que quanto mais antigo o equipamento, 

mais onerosas serão as contas de consertos. A perda fiscal também tem sido apontada como 

fator que sobrecarrega o cálculo do custo total desta equação. Em geral são concedidas 

deduções nos impostos devidos ao Estado às empresas que proporcionam tecnologia 

"gratuita" ou subsidiada às escolas públicas. Um estudo citado por Armstrong e Casement 

(2001, p. 40) apresenta quanto de investimento deve ser estimado para implantação e 

manutenção de tecnologias direcionadas à área educacional: 

 

Herry Jay Becker, da Universidade da Califórnia, em Irvine, é um pesquisador 
educacional que tem realizado, durante 20 anos, um estudo detalhado do verdadeiro 
custo para informatizar as escolas. Ele calcula que, para uma escola média de 800 
alunos, esse custo seria de 1.375 dólares por aluno ao ano, ou 1,1 milhão por escola, 
para cobrir apenas os custos de pessoal para proporcionar um programa tecnológico 
significativo. Isso é mais do que o dobro do custo correspondente de hardware e 
software, o qual Becker estima em 556 dólares por aluno ao ano. Os maiores itens 
incluídos nesse custo pessoal (mas quase que inteiramente ausente das estimativas dos 
distritos escolares) são verbas para treinamento de professores, maior acesso a 
computadores das escolas para preparação de aulas e de outras tarefas profissionais e 
a criação de turmas menores. 

 

Certamente, não faz sentido ter dispendiosa tecnologia nas escolas se os professores e 

gestores não tiverem o conhecimento que os habilite a usá-la. Investimentos para formação 

contínua desses profissionais devem ser estimados e executados. Almeida e Silva (2011) 

afirmam que a efetiva utilização das tecnologias digitais nas escolas envolve uma formação 

que dê aos docentes condições de se posicionarem criticamente frente a esta demanda. Com 

relação ao papel dos educadores na apropriação e vinculação das TIC às propostas 

pedagógicas, cabe um destaque à importância, nesse processo, da autonomia docente. As 

ações dos educadores serão tanto mais efetivas, do ponto de vista de uma educação 
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emancipatória, quanto mais elas forem norteadas por valores e procedimentos que decorram 

de reflexões individuais ou coletivas acerca do seu cotidiano e do seu fazer educativo, de 

forma ampla. Esse é um ponto enfatizado por Rios (2006), que defende que mesmo quando o 

educador encontra regras e valores prontos na sociedade, esses devem ser submetidos a uma 

avaliação quanto ao seu significado, da qual decorrerá sua incorporação ou não. Dessa forma, 

segunda a autora, as ações provenientes desse processo — acredita-se que essa concepção se 

aplica adequadamente à questão da adesão às TIC pelos docentes — podem mais 

apropriadamente ser incorporadas ou internalizadas. A adoção de posturas e procedimentos 

que atendem apenas a imposições externas, muitas vezes vinculadas a punições ou 

recompensas, coloca o educador no terreno da heteronomia. Neste contexto, Barreto (2001) 

sustenta que o uso das TIC depende muito mais das intervenções pedagógicas realizadas com 

as tecnologias do que sua simples presença nos ambientes escolares. No trecho a seguir, esta 

autora anuncia o sujeito na condução desse novo processo educacional: 

 

[...] com mais ou menos tecnologias, cabe aos docentes liderança dos processos 
educativos: o trabalho docente como um todo, com seus conteúdos e seus 
instrumentos. Na sua dimensão de prática social e de elaboração teórica dessa mesma 
prática (BARRETO, 2001, p. 20). 

 

As mudanças de ordem científico-tecnológicas, tão aceleradas na era atual, tendem a 

nos deixar absorvidos pelo entusiasmo à educação hightech, porém é importante começar a 

questionar sobre o que significa efetivamente destinar tanto dinheiro para comprar software e 

hardware. Enquanto iniciativas para informatizar as escolas crescem, persiste o velho e 

recorrente problema de financiamento da educação. Os recursos financeiros1 destinados à 

educação básica estão muito aquém do necessário para se implementar uma educação de 

qualidade para todos, podendo decorrer daí, o que Saviani (2005) caracteriza como correntes 

                                                 
1 Dermeval Saviani (2008, p. 232) assim se manifesta sobre os investimentos públicos em educação no Brasil: 
“dado o imenso déficit histórico decorrente do fato de que deixamos de fazer aquilo que os principais países 
fizeram a partir do final do século XIX, quando se emprenharam em implantar os respectivos sistemas nacionais 
de educação, a questão não pode ser equacionada em termos dos recursos orçamentários convencionais”. 
Conforme matéria divulgada pelo observatório da educação publicada em 19/04/2011, no Brasil no ano de 2009, 
foi destinada verba correspondente a 5,7% do produto interno bruto (PIB) em programas educacionais. Ainda de 
acordo com a matéria, esse percentual deve progressivamente atingir a marca de 7% até 2020; a razão apontada 
pelo MEC para estipular essa meta, se deu com relação à comparação com o investimento público na área dos 
países membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que, em média, está 
entre 6% e 8% do PIB de cada país. Para Saviani (2008) e Amaral (2011) apenas comparar percentuais do PIB 
direcionados a investimentos na educação com os de outros países não é suficiente, pois há outras variáveis que 
precisam ser levadas em consideração, tais como: grau de consolidação do sistema educacional, contingente 
populacional de estudantes a serem atendidos, magnitude desse PIB. Para esses autores um desafio a ser atingido 
e condição para contribuir para se elevar a qualidade educacional no nosso país seria dobrar o índice de recursos 
destinados à educação. 
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pedagógicas com roupagem pretensamente avançadas, em certa medida, influenciadas por 

uma cultura tecnocêntrica, especialmente pelo seu apelo, não raro com traços ufanísticos 

voltados às novas tecnologias. Além disso, Sancho (1998) sustenta que a história recente da 

educação está cheia de promessas rompidas; de expectativas não cumpridas, geradas ante 

cada nova onda de produção tecnológica (do livro de bolso ao vídeo ou ao próprio 

computador). Deve-se ressaltar também que, na ocorrência de situações de insucesso nas 

experiências envolvendo as TIC nas escolas, na não identificação de avanços do uso desses 

recursos dispostos a serviço da educação escolar, além da não consecução dos objetivos 

relativos à qualidade do ensino, está-se diante de uma situação de possível desperdício de 

importantes recursos de uma área reconhecidamente, como destacado, carente nesse sentido. 

 

O inegável avanço 

 

O cenário dos últimos trinta anos, por meio do acelerado desenvolvimento científico-

tecnológico, tem apresentado um rico conjunto de objetos em versão eletrônica. Os avanços 

das tecnologias que interferem e mediam o campo informacional e comunicativo 

desencadearam novas formas de registro, localização, organização e difusão das informações. 

O impacto dessa nova realidade, dentre outras questões, tem suscitado a diversificação nas 

formas de comunicação entre as pessoas o que pode influenciar na educação dos indivíduos. 

Neste tópico será traçado, em linhas gerais, o desenvolvimento das atuais tecnologias de 

informação e comunicação. 

Na década de 1990 os computadores pessoais se popularizaram. Suas interfaces bem 

mais amigáveis, sistemas operacionais que demandavam menor conhecimento técnico, 

processadores relativamente mais velozes, memórias com capacidades de armazenamento na 

casa dos megabytes, monitores coloridos — com resolução quase sempre bem melhor do que 

os apresentados pelos vídeos monocromáticos —, todos esses avanços trouxeram 

significativas melhoras e permitiram uma adesão maior do número de usuários. Nesse período 

pode-se dizer que os computadores ainda se confundiam com uma máquina eletrônica de 

editoração de texto.  

A possibilidade de comunicação entre computadores e posteriormente o 

desenvolvimento por Tim Berners-Lee da World Wide Web (WWW), aplicação de 

compartilhamento de informações, permitiram o largo alcance e a atratividade sem 

precedentes que a partir de então a Internet passou a ter para as pessoas. A partir daí os 
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computadores assumiram definitivamente uma nova identidade; passaram a ser um meio de 

comunicação, um dispositivo para encontrar, organizar e partilhar informações. Os serviços 

on-line oferecidos por volta de 1995 envolviam troca de mensagens eletrônicas, salas de 

chats, listas de correspondências, jogos para múltiplos usuários, conferências e sistemas de 

conferência. Tudo isso era possível por meio de um modem que se conectava por linha 

telefônica a um servidor de Internet. Poucos anos foram suficientes para que esse conjunto de 

serviços fosse gradativamente sendo superado. 

Acoplar uma bateria a um computador tornou-o portátil e a partir de então essa ideia 

fez surgir modelos, designs e principalmente configurações cada vez mais promissoras a esses 

equipamentos. Essas transformações foram possíveis por meio dos avanços, em especial, no 

campo da eletrônica. Atualmente há uma infinidade de modelos de computadores cada vez 

mais potentes, relativamente mais baratos e pequenos. O processo de miniaturização desses 

equipamentos tem chegado ao ponto de fazê-los caberem na palma da mão, como é o caso dos 

computadores de bolso ou assistente pessoal digital (PDA). 

Com o advento da chamada web 2.0 uma nova série de serviços virtuais interativos 

passou a ser ofertada, com possibilidade de ficarem ao alcance das mãos, dado o processo de 

miniaturização pelo qual tem passado os modelos de computadores (CAR, 2011). O ambiente 

online nesse novo estágio da web caracteriza-se pelo seu papel dinâmico, onde os usuários 

podem colaborar na organização do conteúdo disponível na rede. Nessa fase evolutiva da web 

escrevem-se blogs e criam-se tags, enviam-se mensagens de textos e adere-se a redes sociais. 

Adota-se o trabalho social em rede, os folksonomies, social bookmarking, registro de 

domínios, wiki, MP3, vídeos em straming, etc.  

A web tem tido um crescimento exponencial e apresenta-se como um imenso 

repositório de documentos. A rede mundial de computadores com a quantidade de fontes de 

conteúdos disponível hoje, não tem tido a eficiência esperada, particularmente no que se 

refere à recuperação de conteúdos relevantes. Sobre a dificuldade de se localizarem 

documentos na web, Souza e Alvarenga (2004, p. 133) sustentam que: 

 

Não há nenhuma estratégia abrangente e satisfatória de indexação de documentos 
nela contidos, e a recuperação das informações, possível por meio de motores de 
busca (search engines), é baseada primariamente em palavras chaves contidas no 
texto dos documentos originais, o que é muito pouco eficaz. 

 

Na busca de soluções para esse problema surge a proposta da web semântica ou web 

3.0. A intenção de Berners-Lee é otimizar as buscas realizadas na Internet. Essa proposta, que 
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é uma extensão da web atual, interligará e relacionará os resultados de busca com base nas 

bibliotecas linked-data
2. A implementação da web Semântica será um passo importante no 

desenvolvimento da Internet, caracterizando-a principalmente pela organização do conteúdo e 

pela interação inteligente do usuário com o material disponibilizado na rede mundial.  

Diante do atual e promissor desenvolvimento em curso o mercado passou a ofertar 

"pacotes educativos computacionais". São softwares e equipamentos com um forte apelo 

educacional, tais como: lousa digital, mesa educacional, mouse remoto, livro eletrônico, 

computadores portáteis, etc. Esse acelerado desenvolvimento tecnológico potencialmente 

aplicável à área educacional pode ser utilizado nos mais variados contextos. Entretanto, há um 

descompasso, sempre denunciado, entre os recursos digitais disponíveis, a análise de seu 

significado pedagógico curricular e os resultados/utilização efetivos. 

 

Controvérsias acerca do tema 

 

Na literatura, sobre os ganhos relativos ao ensino e aprendizagem atribuídos ao uso 

dos computadores nas escolas, não existem evidências empíricas baseadas em estudos de 

natureza experimental que sustentem tal hipótese. Dados gerados por pesquisa, que consultou 

109 artigos que buscavam investigar se o computador pode ser um instrumento que auxilia o 

processo de aprendizagem dos alunos, especificamente do ensino fundamental e médio, 

indicam que as experiências na área da informática aplicada à educação, em geral, não têm 

passado da exploração das salas de informática e de sua especificidade motivacional 

(BARROS et alii, 2008). Muitos trabalhos não ultrapassam o nível da constatação do fascínio 

e do entusiasmo exercido pela máquina sobre a maioria das pessoas. Tal fascínio e grau de 

motivação inicial causada, contudo não atingem a questão deste trabalho: qual sua eficácia 

para a aprendizagem real? Qual a duração e eficácia da motivação gerada pelos primeiros 

ensaios? 

Em nível internacional, alguns trabalhos investigaram evidências sobre o alcance do 

uso do computador na efetividade da ação pedagógica. Esses trabalhos concluíram que o uso 

intensivo de computadores, nas escolas pesquisadas, apresentou resultados pífios, nulos ou até 

negativos quanto a um incremento da aprendizagem dos alunos (KULIK 2003; WÖBMANN, 
                                                 
2 Esse termo refere-se a um estilo de se publicar e interligar dados estruturados na web. Seu objetivo é permitir 
que pessoas compartilhem dados estruturados na rede de forma tão fácil quanto documentos são compartilhados 
atualmente. Assim, quanto maior um dado for interligado com outros dados, maior é o seu valor e sua utilidade. 
Disponível em: http://www.inf.ufsc.br/~ronaldo/ine5454/LinkedData.pdf. Acesso em: 16 de janeiro de 2013. 
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2003; ANDREWS, 2004). Segundo Armstrong e Casement (2001) mesmo nos estudos em 

que os resultados confirmam que a introdução das TIC conduz a um efeito significativo na 

melhoria educacional dos estudantes é sugerido que esses resultados sejam analisados com 

precaução. Um dos motivos para a isso, de acordo com esses autores, se deve ao fato de que 

muitas dessas pesquisas são realizadas em um tempo relativamente curto, o que pode tornar 

problemático assegurar a generalização dos resultados a longo prazo. Ainda de acordo com 

Armstrong e Casement (2001, p. 75) “quando a novidade passa, o interesse e o desempenho 

podem muito bem retornar aos níveis iniciais”.  

Dwyer et alii (2007) investigaram o efeito sobre os possíveis indicadores de melhoras, 

originados pelo uso do computador, no desempenho dos alunos matriculados nos níveis 

fundamental (4ª e 8ª séries3) e médio (3ª série). A pesquisa foi realizada tomando-se como 

base os resultados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) do ano de 

2001, visto que nesse ano os alunos tinham que responder sobre várias questões acerca da 

posse e uso dos computadores. Esse estudo mostrou que para todos os alunos de todas as 

séries, e para todas as classes sociais, o uso intensivo do computador não se relacionava 

necessariamente a uma melhoria no desempenho escolar. Essa pesquisa, inclusive, indicou 

que os estudantes que faziam uso frequente dos computadores demonstraram no referido 

programa avaliativo, um desempenho inferior em relação a outros usuários da mesma classe 

social, com menor tempo de uso. Ou seja, a posse de um computador ou o acesso a ele não 

garantem, em si, a qualidade de aprendizagem do aluno. O que falta então? Neste trabalho de 

pesquisa evidencia-se o problema sob a ótica do professor. 

Com relação à rede estadual paraense, um estudo realizado por Ferreira et alii (2007), 

focalizando o Município de Belém, indicou um conjunto de problemas que faziam com que a 

maioria das experiências de informática aplicada à educação não alcançasse a eficácia 

esperada. Dentre esses problemas, figuravam: política de formação insuficiente, quantidade de 

equipamentos aquém da necessidade das escolas, rotina de manutenção dos computadores 

inadequada. Uma das questões apontadas como crítica naquele contexto foi a lotação (ou não) 

de um professor ou técnico no laboratório para apoiar as atividades dos professores. Como 

garantir que todas as escolas cheguem a um patamar mínimo de qualidade? Um programa 

consolidado para se investir em uma equipe e o tempo para implantar um sistema de educação 

com computadores simplesmente não existe, exceto algumas raras exceções. 

                                                 
3 Neste trabalho será utilizada a nomenclatura “série” para as referências documentais, anteriores à mudança para 
o ensino fundamental de nove anos. 
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Sem um amplo debate do papel a ser destinado às TIC nas escolas, corre-se o risco de 

uma inversão onde os meios assumem o lugar dos fins. Saviani faz alusão a essas inversões, 

quando se refere aos conteúdos escolares “[...] facilmente, o secundário pode tomar lugar 

daquilo que é principal, deslocando-se, em consequência, para o âmbito do acessório aquelas 

atividades que constituem a razão de ser da escola” (SAVIANI, 2005, p. 16). Além dessa 

questão, Barreto (2010) afirma que a mera adoção das tecnologias de informação e 

comunicação ou a ampliação da infraestrutura para o seu uso não são, por si mesmas, 

condições suficientes para que mudanças qualitativas sejam efetuadas ao processo de ensino-

aprendizagem. 

 

Indicadores Numéricos da Educação no Pará 

 

Os resultados de exames oficiais de avaliação têm revelado que os estudantes 

brasileiros, de modo especial os matriculados na rede pública estadual de ensino, estão 

concluindo o ensino fundamental, assim como o ensino médio, sem atingir os patamares de 

desempenho esperados para os respectivos níveis de escolarização. Sforni e Galuch (2009, 

p.79) referindo-se ao papel desses exames no diagnóstico do campo educacional, afirmam 

que: 

 

[...] essas avaliações, apesar de apresentarem limites para a apreensão da 
complexidade do processo de aprendizagem, reforçam, por meio de dados 
quantitativos, o que há muito tem sido objeto de preocupação de educadores e 
pesquisadores: a escola brasileira de educação básica não tem garantido aos 
estudantes, o acesso aos conhecimentos sistematizados de forma satisfatória.   

 

O Ministério da Educação (MEC) elaborou em 2007 uma análise comparativa dos 

resultados de proficiência dos estudantes entre 1995 e 2005, avaliados pelo SAEB. Os índices 

da 4ª série do ensino fundamental indicaram que a proficiência em língua portuguesa caiu de 

188 pontos (1995) para 172 pontos (2005). Para os estudantes da 8ª série verificou-se uma 

queda de 256 pontos (1995) para 232 pontos (2005). Os concluintes do ensino médio também 

apresentaram redução na pontuação de 290 (1995) para 258 (2005) (BRASIL, 2007). Pode-se 

concluir que, ao longo da década analisada por esse sistema, os resultados apresentarem-se 

em declínio em todos os níveis. Observou-se ainda queda de desempenho mais acentuada nos 

níveis de maior escolaridade (na 4ª série a redução foi de 16 pontos em dez anos, enquanto no 

3º ano do ensino médio foi de 32 pontos). 
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Pelo diagnóstico do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA4, na sigla 

em inglês) de 2009, com resultados divulgados em 2010, entre os 65 países avaliados, o Brasil 

ficou em 53ª posição. O estado do Pará, conforme resultado divulgado pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), obteve, na avaliação do 

PISA/2009, médias abaixo das nacionais em todas as três áreas de conhecimento do exame 

(Leitura, Matemática e Ciências). A média geral do Pará foi de 376 pontos, inferior à média 

nacional (401 pontos) e, por conseguinte, bem abaixo da média internacional, de 496 pontos. 

No PISA de 2012, com resultados a serem divulgados em 2013, dado que nessa versão 

foi enfatizada a área de matemática, a posição do país pode ser ainda mais desfavorável no 

ranking mundial, conforme noticiado no sítio Todos pela Educação: “No caso do PISA 2012 

a matemática é o foco. Das três áreas esta é aquela em que o ensino brasileiro vem 

apresentando maiores dificuldades ao longo das edições [...]” (BACCHETTO, 2012, s/p). 

No estado do Pará o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB5), para as 

séries finais que compõem a educação básica foram assim divulgados pelo INEP: 

 
QUADRO 1 

Resultados do IDEB da rede estadual paraense entre os anos 2005 e 2011 
Ano/Série 2005 2007 2009 2011 

4ª série/5ºano 2,8 2,8 3,7 4,0 

8ª série/9º ano 3,1 2,9 3,1 3,1 

3ª série do EM 2,6 2,3 3,0 2,8 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados retirados do sítio do INEP 
 

De acordo com o quadro 1, os alunos da 4ª série/5º ano tiveram um aumento de 2,2 

pontos (22%) ao longo de 6 anos. Os concluintes do ensino fundamental se mantiveram no 

mesmo nível de desempenho, enquanto os estudantes do final do ensino médio apresentaram, 

no mesmo período, uma evolução irregular obtendo no final uma melhora de apenas 0,2 

pontos. 

Particularmente na Região Norte os números mostram o quanto a população de 

condição socioeconômica desfavorável tem urgência por uma educação escolar que de fato os 

                                                 
4 O PISA (Programme for International Student Assessment) é um programa internacional de avaliação, 
desenvolvido e coordenado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). No 
Brasil, a coordenação do programa é feita pelo INEP. A finalidade do PISA é verificar a eficácia dos sistemas 
educacionais, avaliando desempenho de alunos na faixa dos quinze anos de idade, em leitura, matemática e 
ciências. 
5 Os números do IDEB são calculados com base nas médias do desempenho dos estudantes no SAEB e na Prova 
Brasil e nos dados sobre fluxo escolar (obtidos no Censo Escolar). A meta é que o Brasil evolua para a média 
nacional de 6,0 pontos até 2022, sendo que para o ano de 2011 a meta nacional foi de 4,0 e o Brasil atingiu 4,2. 
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conduza à apropriação dos conhecimentos historicamente acumulados. Dados do censo 

demográfico de 2010 apontaram essa região com o maior percentual de crianças e 

adolescentes que não frequentavam a escola na faixa etária de 6 a 14 anos (6,1%). Para essa 

faixa etária 5,5% estão fora da escola no estado do Pará. No contingente de adolescentes de 

15 a 17 anos de idade do País, 16,7% não frequentavam a escola em 2010. Também para esse 

grupo a Região Norte obteve o maior indicador (18,7%). A quantidade de jovens excluídos do 

sistema educacional paraense representa 18,5% para essa faixa etária.  

Segundo o estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio 

da Pesquisa Nacional por amostra de Domicílio (PNAD) de 2011, o número de analfabetos da 

população residente com 15 anos ou mais de idade na Região Norte foi de 10,2%, enquanto 

que no Brasil eram de 8,6 de brasileiros analfabetos. A taxa de analfabetismo funcional6, no 

mesmo período, e para a mesma faixa etária, era de 20,4% no Brasil, 25,3% na Região Norte 

e 23,5% no Pará. Além disso, observa-se acentuado quantitativo de pessoas na linha da 

pobreza. As regiões Norte e Nordeste foram as que detiveram as maiores participações de 

pessoas nas categorias sem contrapartida de remuneração (produção para o próprio consumo) 

no trabalho principal, e, em consequência, apresentaram os maiores percentuais de pessoas 

ocupadas sem rendimento de trabalho (11,9% e 13,6, respectivamente). Ainda de acordo com 

dados do IBGE/PNAD de 2011, o estado do Pará apresenta índices críticos com relação às 

desigualdades na distribuição de renda. Dos 7.581,051 de paraenses, moradores em domicílios 

particulares permanentes, 75,1% estão nas faixas mais baixas de rendimento mensal7. 

Os dados acima trazem a crítica realidade da marginalidade relacionada ao processo de 

escolarização. Certamente o quadro exposto é complexo e dificulta o desenvolvimento 

pessoal e profissional para aqueles em que o sistema educacional pode representar a única 

possibilidade emancipatória. Os problemas detectados pelos indicadores numéricos 

apresentados têm, dentre outras consequências a evasão de uma quantidade significativa de 

alunos ao longo do processo de escolarização, déficits de aprendizagem que levam os 

estudantes a entrarem em um círculo vicioso que comprometerá sua vida profissional futura, 

devendo-se ainda mencionar o contingente de crianças que sequer chegam à escola. 

Entretanto, apesar de todas essas dificuldades e de mudanças relativas nas políticas 

educacionais brasileiras — o movimento de universalização da educação básica — é possível 

                                                 
6 Considera-se analfabeto funcional aquele que mesmo tendo cursado algumas séries de escolarização (capaz de 
escrever seu nome, ler e escrever frases simples, bem como efetuar cálculos básicos) é incapaz de interpretar o 
que lê e de usar a leitura e a escrita em atividades cotidianas. Ou seja, o analfabeto funcional não consegue ler e 
extrair o sentido de um texto na língua materna, nem fazer operações matemáticas mais elaboradas. 
7 41,6% pertencem à classe de rendimentos mensal domiciliar de até 1 salário mínimo; 25,7% com renda de 1 a 2 
salários mínimos; e 10,6% com renda mensal de 2 a 3 salários mínimos. 
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articular uma política educacional que seja capaz de contribuir para a superação do fenômeno 

acima descrito e que garanta um ensino da melhor qualidade diante das condições históricas 

atuais. Nas palavras de Saviani (2008, p. 25) pode-se pôr “[...] nas mãos dos educadores uma 

arma de luta capaz de permitir-lhes o exercício de um poder real, ainda que limitado”.  Para 

isso, é importante que se implemente uma política pública educacional de forma a fortalecer o 

trabalho educativo com metas mais concretas e que esteja alinhada com os interesses da classe 

trabalhadora. A essa política impõe-se a exigência de que sua validade não se limite à gestão 

de uma determinada ação governamental. As medidas que precisam ser implementadas com 

vista a melhorar a educação não podem sofrer refluxo, tampouco, depender dos resultados dos 

processos eleitorais do nosso país, ou seja, devem transcender os governos e serem tratadas 

como política de Estado. É válido ressaltar que se entende nesta pesquisa, que toda e qualquer 

reforma no âmbito educacional tem que ser acompanhada de mudanças nas condições 

estruturais, pedagógicas, salariais e de formação dos professores. Caso contrário as 

transformações esperadas, em médio prazo, podem não ser observadas na esfera escolar e na 

sociedade com um todo, pois sua devida efetivação acaba encontrando obstáculos. Assim, 

diante do potencial didático que as TIC podem ter como meio para o alcance das atividades 

fins da escola, pode-se indagar: as condições de trabalho dos docentes, da rede estadual 

paraense, têm favorecido o desenvolvimento de um projeto coeso da utilização das TIC, 

conforme propagado em âmbito nacional por dispositivos legais, de forma que esse esforço 

exerça influxo positivo com relação à apropriação do currículo escolar pelos estudantes? 

 

A Trajetória da Pesquisa 

 

A hipótese central deste trabalho é a de que as políticas de incorporação das TIC à 

educação implementadas pela Secretaria de Educação do Pará desde 1990, como 

componentes da política educacional nacional, não têm tido o anunciado grau de eficácia, 

dadas as condições de trabalho às quais os professores da rede pública paraense estão 

submetidos, assim como, o modelo de implantação, baseado em montagem de laboratório de 

computadores nas escolas não condiz com os avanços atuais das mídias digitais nem com as 

pesquisas que apontam para a baixa eficácia do trabalho em laboratórios. 

O objeto da pesquisa é, portanto, as condições de trabalho docente — seja no que diz 

respeito aos aspectos materiais seja no que diz respeito às condições pedagógicas — e o 
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modelo implementado para se levar as TIC às escolas em decorrência das políticas 

educacionais nacionais. 

O objetivo deste trabalho é descrever e analisar os impasses para a efetiva 

implantação da informática aplicada à educação nas escolas da rede paraense de ensino, 

tomando como variáveis as condições de trabalho dos docentes e o modelo pedagógico de 

implantação que tem sido instituído nos últimos anos. 

Para se desenvolver a análise dos resultados adota-se, nesta pesquisa, como referencial 

teórico a pedagogia histórico-crítica, teoria pedagógica que fornece elementos para a 

compreensão crítica da escola como instrumento capaz de contribuir para a superação da 

marginalidade, por meio da apropriação universalizada do patrimônio cultural da humanidade. 

Compreende-se que esta teoria representa uma das elaborações mais avançadas como 

ferramental que pode servir como referência para a busca de uma prática educacional 

comprometida com enfrentamento dos profundos problemas com que se depara a sociedade 

humana na contemporaneidade. 

 

[...] trata-se de retomar vigorosamente a luta contra a seletividade, a 
discriminação e o rebaixamento de ensino das camadas populares. Lutar 
contra a marginalidade da escola através da escola significa engajar-se no 
esforço para garantir aos trabalhadores um ensino da melhor qualidade 
possível nas condições históricas atuais. O papel de uma teoria crítica da 
educação é dar substância concreta e essa bandeira de luta de modo a evitar 
que ela seja apropriada e articulada com os interesses dominantes 
(SAVIANI, 2008, p.25). 

 

A formação de tal convicção relaciona-se dentre outras, ao importante traço dessa 

pedagogia qual seja a valorização da historicidade, com importantes desdobramentos 

analíticos, dos quais se destacam dois que nortearão o presente estudo: 

 

• A compreensão da especificidade humana como uma construção histórica da qual cada 

indivíduo participa dialeticamente com importantes consequências para a prática 

pedagógica. Com destaque ao próprio papel da educação qual seja o de produzir em 

cada individuo a humanidade produzida historicamente. 

 

• A consideração de que a escola é compreendida no contexto de desenvolvimento 

histórico da sociedade, assim torna-se possível sua articulação com a superação dessa 

sociedade ao se fomentar no educando o desenvolvimento de sua autonomia de uma 

visão histórica e crítica. 
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O texto está organizado da seguinte forma: no capítulo 1, apresentam-se os fundamentos 

teóricos que servirão de referência para a análise que será empreendida ao longo deste 

trabalho. No capítulo 2 é apresentada uma breve história da implantação da informática 

educativa no estado do Pará e particularmente no município de Belém. O capítulo 3 apresenta 

as principais orientações do referencial teórico-metodológico, dos instrumentos e da técnica 

de pesquisa aqui adotados, apresentando-se também as decisões tomadas relativas ao local e 

sujeitos da pesquisa. O capítulo 4 é destinado à exposição e análise dos documentos oficiais 

que tratam do uso de recursos tecnológicos e sua inserção nas escolas públicas do nosso país. 

No capítulo 5, expõem-se os resultados obtidos das entrevistas realizadas como os sujeitos 

acerca do foco deste trabalho e concomitantemente analisados em conformidade ao 

referencial teórico adotado exposto no primeiro capítulo. Nas considerações finais, procura-

se, com base no exposto, retomar a tese central a partir da análise desenvolvida neste trabalho; 

onde se constata que melhorias nas condições de trabalho, contínua formação profissional e 

condições materiais efetivas de uso das TIC, são elementos que devem ser adotados como 

prioridade nas políticas educacionais brasileiras, o que pode produzir alta expectativa, de que 

a TIC, quando bem usada, facilite o processo de ensino e aprendizagem dos alunos e dos 

professores. Nesse capítulo serão também discutidas possíveis alternativas de trabalhos 

futuros. 
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Capítulo 1 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A educação é um fenômeno próprio dos seres humanos. 

                      Dermeval Saviani, Pedagogia Histórico-Crítica. 
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De acordo com a epígrafe deste capítulo para se compreender a natureza da educação é 

necessário compreender a natureza humana. Para isso, neste tópico serão explicitadas as 

características típicas do gênero humano, especialmente aquelas, que possibilitaram a 

produção do acervo dos bens materiais e imateriais hoje disponíveis. Tratar-se-á dos 

processos historicamente concretos de formação da humanidade e de como, por meio desses 

processos foi-se definindo, no interior da vida social, um campo específico de atividade 

humana, o campo da atividade educativa. Assim será exposto o papel da educação escolar, 

que, embora determinada pelas relações sociais de dominação, pode reagir sobre essa 

realidade e contribuir para equalização social. Na terceira seção deste capítulo será discutida a 

importância dos meios para o alcance dos objetivos próprios do processo de escolarização. 

 

1.1 A Atividade Vital Humana na Geração do Patrimônio Cultural 

 

Os animais inferiores se relacionam com a natureza de forma a consumir dela aquilo que 

serve à conservação imediata da sua vida. Essa característica acaba por determinar uma 

correspondência unívoca entre o animal e o objeto por ele consumido. Para essas espécies, a 

natureza, se encarrega de produzir tudo aquilo de que elas necessitam. Essa atuação direta dos 

animais irracionais com a natureza não favorece a construção de uma relação com o objeto 

consumido, independentemente de suas necessidades, mas sim sempre confundida com essas. 

Sobre a atividade vital dos animais, Márkus (1974, p. 48) sustenta que: “Essa atividade 

coincide imediatamente com a satisfação ativa das necessidades dadas, que determinam o 

caráter do animal como essência natural limitada” (grifo no original).  A ação que conduz o 

animal à sua subsistência está diretamente relacionada ao ato de consumo do seu sustento, tal 

como este se apresenta naturalmente a ele. Essa forma de manejar — imediata e limitada — o 

seu habitat natural impossibilitou ao animal a transformação do seu ambiente e, por 

conseguinte, a produção de conhecimento. Desvelar e reinventar a realidade não tem sido 

objeto da ação dos animais. Certamente pode-se observar rudimentares vestígios de produção 

dos animais, como por exemplo, nos ninhos das aves, nos favos das abelhas operárias, nas 

habitações dos castores e formigas. Entretanto, essas objetivações são necessárias para 

subsistir nas condições onde eles têm de viver e se apresentam aos animais confundidos com 

as suas necessidades herdadas e constituintes da sua natureza.   

As limitações observadas nas espécies animais relacionam-se com as possibilidades, de 

acordo com Márkus (1974), de determinar, com certo grau de precisão, os objetos e atividades 
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que serão utilizados e ou desenvolvidos no ciclo de desenvolvimento de sua vida. Cabe, 

entretanto, mencionar o caráter de adaptação dos animais às novas circunstâncias, o que pode 

levar a concluir que seus comportamentos não são totalmente inalteráveis. O processo 

evolutivo pode introduzir, ainda que por meio de transformações lentas e progressivas, novos 

comportamentos ao mundo animal — estritamente determinados, dada a restrição da estrutura 

biológico-fisiológica desses animais — ao longo do seu processo permanente de adaptação às 

circunstâncias do meio externo. Para Markus (1974) essa forma de atuação do animal sobre a 

natureza é determinante na produção de “conhecimento” dessa espécie.  

 

[...] para o animal, não existe enquanto objeto um mundo independente de 
suas necessidades, assim também o próprio animal não existe como sujeito, 
independentemente do seu objeto. Outrossim, o animal 'percebe' na realidade 
do seu objeto tão-somente aquilo que é necessário (e está ligado) à satisfação 
de suas necessidades (idem, ibidem, p.49). 

 

 Contrariamente a esses seres vivos, a espécie humana, não se limitou a fazer uso do 

seu meio circundante — excepcionalmente nos primórdios do seu desenvolvimento — tal 

como ele se apresentava imediatamente no ambiente natural. O ser humano foi dotado do 

recurso de que necessitaria para resolver por si sua ação com o meio ambiente, de forma a 

produzir o necessário à satisfação de suas exigências. Isso não significa dizer que o homem 

esteja isento de determinações e limites naturais. A respeito dessa circunscrição Márkus 

(1974, p. 48) sustenta que o homem é capaz de: 

 

elevar-se acima de tais limites, de subordinar ao seu poder o conjunto da 
natureza, transformando tal conjunto em seu "corpo inorgânico". 
Precisamente nisso o homem se distingue do animal: enquanto esse último é 
tão-somente uma “espécie” (Art), que sempre pertence a um “gênero” 
(Gattung), o homem é o gênero ao qual todo fenômeno natural pertence 
enquanto “espécie”. 

 

 A forma como tem sido conduzida a atividade destinada à subsistência humana é o que 

tem transcendido nesta espécie. A atividade direcionada à realização das necessidades do 

homem, diferentemente daquela executada pelos animais, não se reduz à reprodução humana, 

mas relaciona-se, também, à continuidade do gênero humano, que tem haver com sua 

existência em sociedade, com suas características historicamente constituídas (DUARTE, 

1999). Ao longo da histórica, a espécie humana vem por meio do seu processo evolutivo se 

apropriando da natureza, indiretamente, pela produção de ferramentas físicas e/ou intelectuais. 

Esses instrumentos possibilitam extrair da natureza de forma sistemática os elementos 
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necessários à sobrevivência humana, bem como, a produção de um ambiente humano. “Para 

sobreviver, o homem necessita extrair da natureza, ativa e intencionalmente, os meios de sua 

subsistência. Ao fazer isso, ele inicia o processo de transformação da natureza, criando um 

mundo humano (o mundo da cultura)” (SAVIANI, 2008, p. 11). Essa forma indireta de 

manejo sobre a natureza, que tem como finalidade a satisfação das necessidades humanas, é o 

que tem propiciado o aperfeiçoamento e a acumulação dos meios mais primorosos à 

consecução dos objetivos vitais humanos. A respeito das consequências dessa forma de 

atuação humana Lukács (2004, p. 98) afirma que: 

 

Já neste estado de coisas em que esteja contido o primeiro impulso para o 
trabalho, expressa-se claramente sua constituição predominantemente 
epistemológica, pois é inquestionável que tem lugar um triunfo do 
comportamento consciente sobre a mera espontaneidade do biologicamente 
instintivo quando entre necessidade e satisfação imediata se insere, como 
mediação, o trabalho (Tradução nossa). 

 

O trabalho tem possibilitado a geração de conhecimento no transcorrer da história 

humana. Segundo Duarte (1999) a produção dos meios que auxiliam o homem em sua ação 

com a natureza, representa o mais clássico e claro exemplo do processo de 

objetivação/apropriação da natureza pelo homem. Essa mediação se apresenta por um lado, 

pelo instrumento de trabalho inserido entre o homem e o objeto de sua necessidade; e por 

outro, pela atividade antecedente que torna possível a utilização do objeto. Ainda de acordo 

com o mesmo autor esse processo exige, por parte do homem, um conhecimento sobre a 

natureza da matéria a ser empregada, isto é, demanda inicialmente conhecer as características 

físicas e naturais do objeto, ao menos aquelas diretamente relacionadas às funções que terá o 

instrumento, para posteriormente ajustá-lo à sua finalidade. Com relação a essa questão, 

Duarte afirma: 

 

Não importa aqui que tipo de conhecimento seja esse, podendo ser tanto um 
conhecimento científico das propriedades físico-químicas, quanto um 
conhecimento meramente empírico, resultante de generalizações a partir da 
prática (idem, ibidem, p. 33).  

 

Os avanços relacionados às modificações realizadas pelo homem sobre a natureza por 

um lado diz respeito às condições objetivas originais de um determinado elemento, e por 

outro lado às técnicas disponíveis em cada fase de conhecimento da realidade. A experiência 

acumulada pela humanidade materializa-se nos objetos físicos e simbólicos, tais como 
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respectivamente: as tecnologias e a linguagem. Com relação à formação dos indivíduos, 

enquanto seres históricos, Márkus (1974, p. 52) afirma que: 

 

E tão-somente porque o homem vive num mundo que se tornou por esse 
modo um mundo humano, tão-somente porque ao nascer já encontra 
objetivadas aquelas necessidades e capacidades que se manifestaram no 
passado, podendo assim dispor materialmente dos resultados de todo o 
desenvolvimento social que lhe antecedeu, tão-somente por isso torna-se 
possível que o processo de desenvolvimento não se veja obrigado a 
recomeçar sempre do início, mas possa partir do ponto em que se deteve a 
atividade das gerações anteriores. Apenas o trabalho, enquanto objetivação 
da essência humana,configura de modo geral a possibilidade da história.  

 

 O processo de apropriação humana, sobre o acúmulo de experiências objetivadas por 

gerações anteriores, faz emergir a necessidade de novas atividades; de novas necessidades. Há 

dessa forma uma contínua expansão sobre o domínio humano sobre a natureza; o ambiente 

socialmente construindo vai sendo herdado e modificado, por conseguinte, por gerações 

futuras. Nesse processo sem fim, a espécie humana vai, gradativamente, distanciando-se do 

seu estágio evolutivo inicial; pouco a pouco vai modificando o ambiente natural e preparando, 

nessa mesma proporção, sua própria realidade, transformando-se em um ser qualitativamente 

diferente. A respeito da constituição do gênero humano, enquanto categoria que expressa o 

resultado da história social humana, Duarte (2009, p. 3) assegura que: 

 

Ao longo do contraditório e heterogêneo processo histórico, o gênero 
humano tem se enriquecido, isto é, tem adquirido forças, faculdades e 
necessidades qualitativamente superiores, que passam a constituir parte 
ineliminável do ser da humanidade no seu conjunto, ainda que, em 
decorrência das relações alienadas, essas novas forças, faculdades e 
necessidades não se efetivem na vida da maioria dos indivíduos. 

 

 O ser humano, avançando no processo de transformação da natureza, incorporando 

processos naturais à vida social, cria um ambiente material onde existe atividade humana 

acumulada. Dessa forma a humanidade vai criando um mundo no qual se fazem presentes 

elementos que são encontrados espontaneamente na natureza, e outros produzidos, 

transformados e incorporados à prática social. No decurso de sua existência histórica, a 

humanidade vem construindo objetos portadores de atividade humana em potência. Para esses 

objetos são transferidos, do sujeito, os processos envolvidos no seu desenvolvimento, os quais 

passam, assim, a carregar consigo atividade humana pensante.  Há uma relação orgânica entre 

trabalho e produção de conhecimento. Para elucidar o vínculo existente entre a produção 
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material e a representação dos signos, como produto humano de grande impacto na 

elaboração do conhecimento, traz-se o exemplo citado por Sforni (2008, p. 4): 

 

A necessidade de intervir em fenômenos desencadeados por um "pequeno 
mundo" que escapava da ação humana há muito mobiliza a humanidade. A 
produção de lentes que ampliam a visão humana representava já um alto 
nível de conhecimento dos efeitos físicos e das propriedades dos materiais. 
Mediante o uso desse instrumento, um outro universo, inatingível a olho nu, 
tornou-se acessível ao homem que, aos poucos, foi dando significado ao que 
via e ao que experimentava. Novas unidades de medida foram sistematizadas 
para representar novas grandezas físicas, exigindo uma notação científica 
diferenciada; objetos antes desconhecidos foram denominados em sua 
aparência, função e relações. Desse modo, conhecimentos são produzidos e 
"codificados" em palavras, fórmulas, equações, dentre outras formas de 
registro. 

 

 O desenvolvimento de cada sujeito se dá pela incorporação da experiência acumulada 

pela humanidade. O fundamental nesse processo é o domínio tanto dos produtos materiais 

quanto dos imateriais. Assim cabe identificar os caminhos mais adequados para seja 

igualmente compartilhado entre os membros da espécie humana o patrimônio cultural gerando 

ao longo da sua história de transformação. O sistema educacional pode representar a única 

possibilidade que os estudantes, especialmente os da escola pública, têm de adquirir esse 

conjunto de produção física e simbólica resultantes da ação singular da espécie humana. A 

educação básica existe com o propósito de garantir aos estudantes o acesso aos conhecimentos 

sistematizados. Assim, ao assumir o compromisso de articular, intencionalmente, a 

transmissão-assimilação ativa dos conteúdos clássicos, permite aos seus estudantes, em seus 

diversos níveis, obterem melhores e mais sólidas condições de exercerem sua cidadania, de 

forma ampla; para que esses se preparem para inserção crítica e participativa na complexa 

sociedade contemporânea. 
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1.2 O Papel da Escola na Sociedade Contemporânea 

 
Segundo Saviani (2007) no início da atividade produtiva dos seres humanos em 

sociedade o ato de educar realizava-se por ocasião da efetivação da sua produção material. 

Nesse estágio da evolução humana a educação se dava concomitantemente ao momento da 

realização do trabalho. Nesse estágio não havia a dissociação entre a apropriação do 

conhecimento e a ação laboral. A ocorrência desse fenômeno é denominado por Saviani de 

comunismo primitivo, pois os meios de produção, para essa sociedade, eram coletivamente 

compartilhados entre os homens. Duarte (2009, p. 5) sustenta que: “nesse período anterior à 

divisão social do trabalho, a produção e reprodução da vida social se realizava em níveis tão 

pouco desenvolvidos que não exigia outras formas de educação que não a do simples 

convívio”. O fato é que o trabalho não se vinculava à educação tão somente no seu aspecto 

estritamente econômico. No processo de produção e reprodução da existência humana estava 

contido todo o conjunto de saberes necessários. Daí, pois, afirmar que o trabalho era o eixo 

formador e civilizatório, constitutivo da vida sócio-cultural e do ser em sociedade. O sujeito 

dominava todo o saber empregado na produção dos seus bens. Essa característica, própria 

dessa época, fazia com que se colocassem em ação todas as potencialidades humanas; tendo 

como consequência o desenvolvimento e a formação do ser humano (DUARTE, 2009). 

Entendia-se que as experiências bem sucedidas, produzidas ao longo do processo de trabalho, 

válidas para a continuidade da espécie humana, precisavam ser preservadas e transmitidas aos 

seus novos membros. O desenvolvimento do gênero humano vai se constituindo em 

consequência do domínio que esse vai atingindo sobre a cultura produzida histórica e 

coletivamente pela espécie humana. 

O desenvolvimento e sistematização da divisão social do trabalho permitiram a cisão 

da unidade observada na sociedade primitiva; tendo como consequência a separação dos 

membros da comunidade em classes sociais. A nova forma de produção de bens e serviços 

necessários à sobrevivência de espécie humana, ocasionando o aparecimento de excedentes de 

bens de consumo, deu origem a duas modalidades distintas de trabalho: o trabalho intelectual 

e o trabalho manual. O controle dos meios de produção deslocou-se para uma parcela da 

população, fazendo com que outra fração significativa de indivíduos, privados dos meios de 

produção, ou não proprietários, passassem a ter a obrigação de, com a sua atividade produtiva, 

manterem-se a si mesmos e àqueles detentores da propriedade privada. Nesse contexto o 

trabalho passa a ter uma relação de não identidade entre os seus sujeitos e os objetos por eles 
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produzidos. Assim, instaura-se a necessidade de duas modalidades distintas de educação. 

Uma reservada aos escravos e serviçais, restrita ao próprio momento da atividade destinada à 

produção das condições materiais de existência; outra destinada à parcela de indivíduos, que 

liberados do trabalho material, usufruíam tempo livre o qual podiam dedicar às atividades 

intelectuais. Relacionada a essa modalidade de educação foi instituída a escola. O ensino 

coletivo em sua origem direcionou-se às atividades requeridas ao trabalho intelectual. Nas 

palavras de Saviani (2007, p. 155): “pela sua especificidade, essa nova forma de educação 

passou a ser identificada com a educação propriamente dita, perpetrando-se a separação entre 

educação e trabalho”. Com relação ao trabalho material realizado durante esse período, e sua 

demanda por formação Saviani (2007, p. 158) assinala que: 

 

Nesses contextos, as funções manuais não exigiam preparo escolar. A 
formação dos trabalhadores dava-se com o concomitante exercício das 
respectivas funções. Mesmo no caso em que se atingiu alto grau de 
especialização, como no artesanato medieval, o sistema de aprendizado de 
longa duração ficava a cargo das próprias corporações de ofícios: o aprendiz 
adquiria o domínio do ofício exercendo-o juntamente com os oficiais, com a 
orientação dos mestres, por isso mesmo chamado de 'mestre de ofícios'. 

 

Entretanto, com o crescimento e acúmulo das objetivações materiais geradas ao longo 

do processo histórico a produção tornou-se mais complexa. O novo arranjo da atividade 

produtiva, na sociedade capitalista, suscitou o desenvolvimento de novas formas de 

qualificação profissional. As demandas postas pelo novo paradigma produtivo, inversamente 

ao que ocorria nas sociedades pré-capitalistas, exigiu de acordo com Saviani (2007, p. 159) 

“um patamar mínimo de qualificação geral”. A respeito das alterações de vinculação entre a 

produção material e apropriação do saber no modo de produção capitalista Saviani (2007, p. 

158) afirma que: 

 

O eixo do processo produtivo desloca-se do campo para a cidade e da 
agricultura para a indústria, que converte o saber de potência intelectual em 
potência material. E a estrutura da sociedade deixa de fundar-se em laços 
naturais para pautar-se por laços propriamente sociais, isto é, produzidos 
pelos próprios homens. Trata-se da sociedade contratual cuja base é o direito 
natural ou consuetudinário. Com isso, o domínio de uma cultura intelectual, 
cujo componente mais elementar é o alfabeto, impõe-se como exigência 
generalizada a todos os membros da sociedade. E a escola, sendo o 
instrumento por excelência para viabilizar o acesso a esse tipo de cultura, é 
erigida na forma principal, dominante e generalizada de educação. 

 



40 

 

Duarte (2009) sustenta que na essência do sistema capitalista nasce a necessidade de 

democratização do saber universal e sistemático; ainda que pela especificidade desse sistema 

econômico a plena socialização da produção intelectual não possa se efetivar plenamente.  

Diante do extraordinário desenvolvimento humano, especialmente dos avanços 

observados nos séculos XX e XXI, e da impraticável possibilidade de que cada sujeito 

percorra por si só todo o caminho do conhecimento já elaborado e materializado, é imperativo 

que a instituição escolar determine e, oriente a transmissão, dos conhecimentos mais 

desenvolvidos historicamente. Cabe à escola proporcionar condições para que seja efetuada a 

reapropriação da ciência, da técnica e do saber amplo sobre o trabalho. Saviani (1997) baseia-

se na concepção de que o ser humano diferencia-se de outros seres, tal como já foi tratado no 

tópico anterior, por construir sua própria humanidade, por meio do trabalho. “Podemos, pois, 

dizer que a natureza humana não é dada ao homem, mas é por ele produzida sobre a base da 

natureza biofísica” (SAVIANI, 2008, p. 13). Assim, a educação deve dar-lhe condições de se 

apropriar do saber historicamente construído, e condições intelectuais de posicionar-se 

perante esse saber, sobre seu valor, utilidade e dimensão ética e política, no sentido da 

reconstrução desse saber. A escola é compreendida no contexto do desenvolvimento histórico 

da sociedade. Assim, torna-se possível sua articulação com a superação dessa sociedade, ao se 

fomentar no educando o desenvolvimento de sua autonomia, de uma visão histórica e crítica. 

Saviani (2008, p. 13) afirma que: 

 

O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 
indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente 
pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um 
lado, à identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados 
pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos e, de 
outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas 
para atingir esse objetivo. 

 

 O processo de escolarização deve procurar reduzir a discrepância entre o 

conhecimento histórico e coletivamente desenvolvido pela humanidade e a sua 

apropriação pelo indivíduo, o que deve ocorrer por meio da “transmissão-assimilação 

do saber sistematizado” (SAVIANI, 2008, p. 18). O papel conferido à escola, exposto 

por esse autor, é em última instância, o de desenvolver nos estudantes o domínio sobre 

determinado conhecimento, de maneira que esse seja incorporado na forma de uma 

segunda natureza. O processo de humanização de cada indivíduo singular diz respeito à 

incorporação dos elementos culturais necessários à formação, não se restringindo 

àquela necessária e exigida pelo mercado de trabalho, mas, igualmente, para o exercício 
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da cidadania. Frente a esse posicionamento o mesmo autor coloca como o objeto da 

educação “a identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos 

indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos” (SAVIANI, 2008, p. 

13). Esse aspecto do trabalho educativo diz respeito à necessidade de se identificarem 

os elementos culturais necessários à humanização do indivíduo e reprodução do gênero 

humano. O trabalho educativo, como uma atividade dirigida por um fim, relaciona-se às 

produções humanas acumuladas historicamente, e esse posicionamento requer também 

um posicionamento sobre o processo de distinguir os elementos que ao longo do 

processo histórico se firmaram como fundamentais e essenciais, e que devem estar 

impressos no currículo escolar. Trata-se, pois, da instituição escolar organizar os 

conhecimentos mais elaborados, o saber sistematizado, os elementos que se 

perpetuaram, as objetivações mais significativas e duradouras produzidas pela ação 

humana, pois resultaram como válidas no processo de acumulação de conhecimento 

(DUARTE, 1999). 

 

1.3 Os Meios Subordinados aos Fins 

 

Definida a finalidade do trabalho educativo cabe definir os meios mais adequados para 

realizá-lo. Sobre essa questão Aristóteles identificou no trabalho dois componentes: “o pensar 

(nóesis) e o produzir (poiésis). Através do primeiro é posto o fim e se buscam os meios para 

realizá-lo, através do segundo o fim posto se torna real”. Quanto ao segundo componente, no 

que diz respeito ao trabalho pedagógico, Saviani (2008) também enfatiza a importância de se 

definirem e planejarem os meios mais adequados para que todos os alunos, no interior da 

escola, possam se apropriar gradativamente do conhecimento elaborado produzido pela 

humanidade. “trata-se da organização dos meios (conteúdos, espaço, tempo e procedimentos) 

através dos quais, progressivamente, cada indivíduo singular realize, na forma de segunda 

natureza, a humanidade produzida historicamente” (idem, ibidem, p. 14). Sobre essa 

percepção do domínio que deve haver no processo do trabalho Lukács (2004, p.98) assinala 

que ela pode ser alcançada desde que: 

 

[...] tanto na colocação do fim como na escolha dos meios, orienta-se 
continuamente na direção de captar, de acordo com o seu objetivo ser em si 
tudo o que se vincula com o trabalho, e a relacionar-se com ele — com o fim 
e com seus meios — de acordo com seu ser em si. Nele está contida não 
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apenas a intenção voltada a um reflexo objetivo, mas também o empenho em 
descartar tudo o que é meramente instintivo, emotivo, etc., que poderia 
perturbar a compreensão objetiva (Tradução nossa). 

 

 A partir desse posicionamento compreende-se que a introdução sistematizada das 

recentes tecnologias, para as diferentes modalidades de ensino, está ligada potencialmente a 

essa busca de estratégias educacionais mais adequadas, desde que ocorra, conforme já 

afirmado, no âmbito de um projeto coeso. Deve-se dar a devida importância aos conteúdos 

curriculares, que uma vez definidos coletivamente (parâmetros curriculares oficiais, corpo 

pedagógico da escola, coletivos docentes das diferentes disciplinas) constituem a intenção a 

ser atingida, dentre outras formas, pela integração dos novos recursos tecnológicos 

disponíveis no ambiente escolar. Portanto, anteriormente à adesão a um determinado recurso 

tecnológico, é da máxima importância a busca pela compreensão do objeto como um todo, 

apreendendo dele todas as suas potencialidades. Para Lukács (2004, p.70) essa busca tem duas 

funções: 

 

[...] por um lado, revela o que está presente em si nos objetos em questão, 
independentemente de toda consciência; por outro, descobre nos objetos 
novas combinações, novas possibilidades de função, através de cujo colocar 
em  movimento pode unicamente ser realizado o fim teleologicamente posto 
(Tradução nossa). 

 

A apropriação inadequada de recursos tecnológicos no ambiente escolar pode, dentre 

outras consequências, tornar seu uso enfadonho e de pouca ou nenhuma correlação com os 

assuntos abordados em sala de aula. Ao contrário, softwares matemáticos, se forem bem 

apresentados e aplicados, aumentam o interesse dos alunos, não tãosomente pela nova 

tecnologia, mas, prioritariamente, pelo objeto de estudo na área de matemática. Por meio, por 

exemplo, do software livre8 GeoGebra o ensino da geometria analítica pode ser facilitado. A 

partir do uso desse recurso o aluno poderá constatar, por exemplo, que a simples alteração de 

um determinado parâmetro dentro de uma equação implica na alteração do formato ou direção 

do gráfico associado a essa mesma equação, possibilitando assim ao aluno fazer uma revisão 

dos conceitos, métodos e aplicações. 

Outra questão posta é com relação à variedade de aplicativos e equipamentos 

disponíveis no mercado; a escolha desses também envolve conhecimento por parte do corpo 

pedagógico, pois não raro muitos já trazem consigo uma série de vantagens técnicas e 
                                                 
8 São softwares que dispensam a necessidade de compra de licença para se ter o direito de usá-los. Portanto, é 
permitido fazer cópias para instalá-los.  
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concepções sócio-políticas. A importância dessas questões está explicitada na seguinte 

passagem: 

A investigação dos meios para a realização do fim posto deve conter um 
conhecimento objetivo sobre a criação daquelas objetividades e processos 
cujo colocar em marcha está em condições de realizar o fim determinado. 
(LUKÁCS, 2004, p.70, tradução nossa).  

 

Cabe mencionar que em se tratando da atividade de ensino, dois aspectos sobre a 

matéria prima a ser operada são igualmente importantes para os docentes: o domínio sobre os 

conteúdos essenciais vinculados às suas disciplinas, e, ao mesmo tempo, a devida apropriação 

das ferramentas pedagógicas disponíveis na escola e/ou na Internet. A segurança sobre esse 

dois componentes tem decisiva importância para que seja possível a exploração de seus 

recursos e formas de uso de maneira a torná-los um instrumento para o alcance dos objetivos 

escolares.  

Quanto à adesão e apropriação dos meios que podem levar à obtenção dos fins do 

trabalho educativo deve-se ficar atento a certos elementos das políticas educacionais oficiais 

(como por exemplo, um computador por aluno, tablets educacionais e outros) que podem ser 

confundidos com as históricas demandas das classes populares e movimentos sociais nesse 

campo (SAVIANI, 2008). Desconsiderar essa realidade pode ter como resultado a 

pulverização de recursos que acabam por deteriorar ainda mais o setor educacional público.   

Olhando-se por esse ângulo, procura-se destacar que essas tecnologias não são algo 

que nasce naturalmente com o surgimento/disseminação dos computadores pessoais e das TIC 

em geral, nem é algo que já esteja pronto para ser empregado ou, na melhor das hipóteses, 

adaptado para esta ou aquela finalidade educacional específica. Antes, entende-se como um 

processo em construção, onde os mais variados interesses podem estar em cena, desde — em 

um extremo — interesses puramente econômicos, considerando-se as possibilidades de 

massificação da oferta educacional proporcionadas pelas tecnologias, até legítimos anseios de 

incremento da qualidade e democratização do acesso à educação. Em consonância com os 

fundamentos da pedagogia histórico-crítica (Saviani, 2005) parte-se da compreensão neste 

trabalho, de que cabe, potencialmente, às TIC um papel de mediação para a realização de 

metas educacionais na escola, de maneira que esse processo se traduza no enriquecimento da 

transmissão/construção/assimilação do saber escolar aos estudantes. Os trabalhos 

desenvolvidos com as TIC não devem substituir as atividades nucleares da escola, assumindo 

um papel por si. E nem tampouco, pautar-se no caráter de encantamento e/ou apelo a 
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finalidades motivacionais relacionados às novas tecnologias, pois passado o estado de euforia, 

o desinteresse tende a acontecer com os alunos (TENÓRIO, 2001). 
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Capítulo 2 

A INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO ESCOLAR NO ESTADO DO 

PARÁ: UM POUCO DA SUA HISTÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuir para a construção de algo requer uma visão do processo 

de construção como um todo, isto é: aonde se pretende chegar, quais 

as condições nas quais se realiza esse processo, o que já foi feito e o 

que há por fazer. 

 

Newton Duarte, A individualidade para-si. 
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2.1 Informática Aplicada à Educação no Pará 

 

 De acordo com o documento elaborado em 1998, para a implantação do ProInfo no 

estado do Pará, foi organizado para o biênio 1997-1998 as diretrizes, os procedimentos e 

ações a serem concretizados de acordo com o Programa de Informática na Educação 

(MEC/SEED). De lá para os dias atuais cinco governos foram eleitos. São eles: Almir José 

Oliveira Gabriel – PSDB (1995-1999) reeleito até 2003, Simão Robison Oliveira Jatene – 

PSDB (2003-2007), Ana Júlia Carepa – PT (2007-2011) e Simão Robison Oliveira Jatene – 

PSDB (2011– atualidade). No final da primeira gestão do governador Almir José Oliveira 

Gabriel dá-se início ao processo de implantação do programa estadual de informática aplicada 

à educação no Pará. 

 A elaboração do projeto que antecedeu essa implantação contou com o apoio de 

diversos órgãos interessados na área de informática aplicada à educação: UFPA, UEPA, 

Serviço Social da Indústria (SESI), Delegacia Regional do MEC (DEMEC), Empresa de 

Processamento de Dados do estado do Pará (PRODEPA), União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação (UNDIME), Secretaria Executiva de Estado de Ciência, Tecnologia 

e Meio Ambiente (SECTAM). Esses órgãos, sobretudo, propiciaram a definição das 

demandas que contemplassem vários interesses e expectativas da região. Por exemplo, por 

meio da parceria com a PRODEPA foi possível desenvolver o Sistema de Administração 

Escolar (SAE), que objetivou informatizar todos os serviços administrativos da Secretaria de 

Estado de Educação do Pará (SEDUC), tais como: cadastro de alunos, matrícula, frequência, 

grades curriculares, avaliações, boletins, históricos, estatísticas e relatórios. As parcerias 

estabelecidas apontavam para a compreensão de que esse projeto deveria ser fundado com o 

compromisso das instâncias governamentais e da sociedade civil. Assim, procurou-se garantir 

não só a adesão à fase de planejamento do projeto, mas a mobilização para o seu 

fortalecimento e continuidade.  

 Em 1997 foram selecionados professores que iriam participar da primeira 

especialização em informática educativa, promovida pelo MEC/SEED e realizado pela 

UEPA. No ano seguinte, esses especialistas, denominados de multiplicadores fundaram o 

primeiro Núcleo de Informática Educativa (NTE) da capital paraense, que funcionava nas 
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dependências do Departamento de Informática e Educação (DIED9) (PEREIRA, 2005). Um 

dado importante sobre o histórico de implantação da informática aplicada à educação no Pará 

refere-se ao início da implantação dos órgãos dirigidos a essa área que dada de 1987 com a 

criação do Centro de Informática e Educação (CIED). O CIED teve suas atividades iniciadas 

após dois anos de sua criação tendo como objetivo declarado desenvolver atividades 

complementares ao processo educacional, trabalhando com a linguagem de programação 

LOGO; em 1990 o CIED passa a vincular-se ao DIED. 

 A estrutura criada pelo MEC/PRONINFE, programa vigente na época, determinava a 

constituição de uma equipe multidisciplinar formada por professores e técnicos previamente 

selecionados e concluintes da especialização em informática aplicada à educação, ofertada a 

nível nacional. Essa equipe procurava consolidar uma proposta político-pedagógica que 

investisse na formação permanente do professor, para que sua atuação e intervenção 

propiciassem aos alunos uma interação com a tecnologia de informática e que refletisse no 

desenvolvimento de suas habilidades intelectuais, tendo como consequência, melhoria no 

processo de ensino-aprendizagem.  

A partir de 1997, momento da implantação do ProInfo, foram iniciadas as atividades 

na rede estadual paraense, denominadas de fase sensibilização do projeto. Essa etapa foi 

realizada por meio de reuniões e palestras sobre as propostas desse programa nas escolas, que 

seriam as primeiras a recebem os computadores para a execução da fase inicial do projeto. 

Após essa fase foi elaborado o plano de ação para os primeiros sessenta dias do 

NTE/SEDUC/BELÉM. Esse documento finalizado em março de 1998 apresentava o resultado 

da pesquisa de campo realizada pelos multiplicadores em vinte e duas (22) escolas onde 

foram realizadas o processo de sensibilização. O documento também traçava as diretrizes 

gerais e o perfil pedagógico dos integrantes do NTE, assim como, estabelecia as competências 

dos multiplicadores, dos facilitadores, dos técnicos de suporte e manutenção, das metas a 

serem alcançadas. Nesse documento também estava impresso as orientações com relação às 

diretrizes pedagógicas das tecnologias e que se expressa da seguinte forma: 

 

O grande desafio das escolas que optarem por integrar tecnologias ao processo de 
ensino e aprendizagem é criar alternativas inovadoras que promovam atividades 
interdisciplinares, a criatividade, o aprender a aprender, o saber pensar e decidir, e, 
enfim, criar processos emancipatórios e colaborativos, no âmbito da educação. 
(PLANO DE AÇÃO, 1998, p. 8). 

                                                 
9 Esse órgão foi criando em 1990 com o objetivo de planejar, coordenar, executar e pesquisar a utilização da 
informática no processo de ensino-aprendizagem [...], era também de sua competência coordenar o CIED, os 
NTE no interior do Estado e os laboratórios de informática nas escolas públicas estaduais (QUEIROZ, 2002). 
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O NTE desde o início tinha como ação principal a capacitação de professores 

denominados de facilitadores10. No momento da implantação do NTE na cidade de Belém, 

diretores, vice diretores e técnicos pedagógicos, foram os que inicialmente participaram da 

ação de formação. Essa iniciativa, segundo Pereira (2005) se deu pelo fato de entenderem que 

sem a adesão dos gestores das unidades escolares o programa em questão poderia não 

alcançar o êxito desejado. A importância da valorização dos gestores no processo de formação 

para o uso pedagógico das TIC também foi mencionado por Almeida (2012, p. 18): 

 
 
A lentidão com que os sucessos se deram evidenciou que faltava uma peça deste 
complexo organismo que é a escola; a figura do gestor. O diretor, os coordenadores 
pedagógicos, os supervisores, são figuras básicas para a eficácia deste 
funcionamento. Não se trata apenas de compreender que eles têm a chave do 
laboratório e são os responsáveis pela sua conservação e manutenção, mas que são 
os alimentadores, os líderes do projeto político e pedagógico da escola! Por eles 
passam o diagnóstico das necessidades, o planejamento, a execução, a afinação com 
a legislação, o estímulo e a aceitação das criatividades, as decisões pedagógicas da 
escola e, enfim, a sua articulação com a comunidade. 

 

Esses participantes receberam uma capacitação de 60 horas, na qual lhes era fornecida 

uma noção de microinformática e a compreensão da utilização dos computadores como 

mediadores na melhoria do processo ensino-aprendizagem. Nesse sentido, diz o documento, 

haveria um comprometimento dos professores com a integração dos laboratórios de 

informática como mais uma sala de aula em sua escola. Posteriormente a essa ação foi 

ministrado o curso em Informática e Educação, destinado a 120 professores facilitadores, com 

carga horária de 180 horas. Ao finalizar esse curso acreditava-se que os professores estariam 

aptos a serem lotados nos Laboratórios de Informática Educativa (LIED) e lá desenvolverem 

as atividades alvo do projeto. Tinha-se como proposta lotar três professores-facilitadores, um 

para cada turno escolar. 

                                                 
10 Denominação dada ao professor com regência de classe que realizou o curso de formação de facilitadores, 
ministrado no NTE pelos multiplicadores. Compete a esse professor: auxiliar o professor da escola no 
desenvolvimento dos seus projetos de ensino-aprendizagem com o computador, supervisar a sala de informática, 
fazer cópias de segurança dos trabalhos desenvolvidos no LIED, emitir relatório das atividades realizadas, 
informar os problemas e os defeitos das máquinas sob sua supervisão e registrar todas as atividades e ocorrências 
no livro destinado a este fim nos LIED. 
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2.2 A Estrutura Disponível à Promoção das TIC no Município de Belém 
 
 

Atualmente, passados aproximadamente 15 anos da oficialização do ProInfo, seus 

principais atores no estado do Pará, encontram-se hierarquicamente representados de acordo 

com o organograma abaixo: 

 

 

 

O Núcleo de Tecnologia Educacional/Belém (Prof. Washington Luís Barbosa Lopes) 

está subordinado à Coordenação de Tecnologia Aplicada à Educação (CTAE). A CTAE está 

ligada à diretoria de Ensino para a Diversidade, Inclusão e Cidadania (DEDIC), e tem como 

função a coordenação das ações de informática na rede educacional. Para isso, a CTAE se 

volta para, através dos NTE, atingir a questão da capacitação docente, do assessoramento, do 

acompanhamento e do uso das mídias dentro do contexto escolar. Essa coordenação é 

responsável pelo gerenciamento e também pelo provimento aos NTE das condições físicas e 

financeiras para que eles cheguem aos municípios; às escolas para que façam a capacitação; e 

finalmente auxiliam a SEDUC no que diz respeito ao uso das tecnologias. As questões de 

ordem técnica, referentes à manutenção dos equipamentos de informática, são gerenciadas 

pela Diretoria de Tecnologia (DITEC) que disponibiliza em cada Unidade SEDUC na escola 

(USE) um técnico responsável para esse fim. 

O NTE/Belém realiza o atendimento pedagógico com relação ao uso dos 

computadores nas escolas da rede estadual da região metropolitana de Belém. Esse núcleo 

Diretoria de Ensino 

Diretoria de Ensino Infantil e 
Fundamental 

Diretoria de Ensino Médio e 
Profissionalizante 

Diretora de Ensino para a 
Diversidade, Inclusão e Cidadania  

Coordenação de Tecnologia 
Aplicada à Educação Diretoria de Tecnologia 

NTE/BELÉM 

10 NTE/ INTERIOR DO PARÁ 

Multiplicadores 

Unidade SEDUC na Escola 
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atua na formação dos professores para a utilização das TIC dentro do ambiente escolar, 

oferecendo cursos nas dependências do NTE e assessoramento aos facilitadores nas escolas. 

Para atender essas demandas o NTE/Belém dispõe, no seu quadro de funcionários, de 13 

professores multiplicadores (1 para cada USE), 1 técnico de manutenção, e um coordenador.  

A função pedagógica do NTE diz respeito à orientação do trabalho pedagógico buscando 

alternativas para a solução dos problemas surgidos a partir do uso das TIC, dentre suas 

funções destacam-se: 

 
• Planejar e coordenar cursos presenciais e a distância promovendo a formação 

permanente de professores, agentes administrativos e funcionários da escola na área 

das TIC; 

• Formar e orientar grupos de estudos oportunizando espaço de pesquisa; 
 

• Coordenar a implementação de programas, projetos e cursos; 
 

• Organizar oficinas temáticas; 
 

• Promover interfaces e parcerias. 
 
 

Em cada escola, contemplada com um laboratório de informática, pode-se determinar a 

lotação de um professor, denominado de facilitador,  que tem como função: 

 

• Capacitar os professores e os alunos da sua escola para o uso das TIC; 
 

• Orientar docentes na elaboração de projetos; 
 

• Orientar professores e alunos na conservação da sala de informática ; 
 

• Planejar as aulas ministradas na sala de informática de acordo com os projetos 
desenvolvidos; 

 
• Desenvolver projetos de sua autoria na sala de informática. 
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Capítulo 3 

A METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesquisa científica caracteriza-se pelo esforço sistemático de — 

usando critérios claros, explícitos e estruturados, com teoria, método 

e linguagem adequada — explicar ou compreender os dados 

encontrados e, eventualmente, orientar a natureza ou as atividades 

humanas. 

 

Antonio Chizzotti, Pesquisa qualitativa em ciências humanas e 

sociais. 
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Este capítulo tem o objetivo de apresentar e descrever os instrumentos e os 

procedimentos utilizados para a coleta e análise dos dados, justificando o uso de tais 

instrumentos e procedimentos com base na fundamentação teórica apresentada no capítulo 1 e 

nas questões de pesquisa que norteiam este trabalho. Para o desenvolvimento desta pesquisa, 

buscou-se um procedimento que permitisse explicitar e compreender os principais impasses 

para que as ações anunciadas e realizadas pelo governo federal e institucionalizadas e 

operadas pela SEDUC — no que diz respeito ao uso das TIC no processo ensino- 

aprendizagem — fossem efetivamente implementadas nas escolas públicas estaduais no 

município de Belém. Devido aos limites deste trabalho serão abordadas características do 

trabalho docente que remetem à formação, às suas condições efetivas de realização e à 

estrutura física disponível nas salas de informática nas escolas pesquisadas. 

 

3.1 Considerações gerais 

 

A pesquisa científica objetiva apreender as determinações de uma dada realidade 

compreendendo os nexos que constituem o objeto de pesquisa, a partir de uma pluralidade de 

significados. As inquietações humanas, problematizadas cientificamente, e aceitas como 

relevantes por um determinado grupo, ao serem submetidas a um método científico, podem 

ter respostas significativas e dessa forma incorporarem-se ao conjunto de conhecimentos 

científicos. Resultados consistentes e confiáveis devem ser obtidos “por um processo que 

requer a concatenação lógica de um série de subprocessos específicos” (SORIANO, 2004, 

p.24). É importante também destacar que esses resultados podem orientar as políticas, 

estratégias e ações desenvolvidas por organismos públicos envolvidos com questões de fundo 

social. A respeito da relevância desses resultados na formulação das políticas governamentais 

Soriano (2004, p. 14) afirma que: 

 

A análise dos fenômenos sociais com base no uso das teorias pertinentes e na 
metodologia científica evitará erros na tomada de decisões, como o de 
investir em obras de habitação sem interesse social que as justifique, levar a 
diante obras de irrigação sem atentar para as consequências econômicas e 
sociais, porporcionar ajuda financeira e assistência técnica agropecuária sem 
levar em conta a situação socioeconômica e ecológica da região, [...], entre 
outros casos. 
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No entanto, decisões relacionadas às políticas educacionais deixam, por vezes, de 

considerar resultados advindos das pesquisas científicas, segundo Campos (2009, p. 282) “por 

falta de condições políticas, para viabilizar aquilo que todos sabem que deve ser feito. 

 

3.2 Escolha da Metodologia 

 

A orientação básica que norteou este trabalho, de forma a abordar a realidade e os 

meios de colher informações, foi a pesquisa qualitativa. Para os autores Triviños (1987) e 

Bogdan e Biklen (1994) esse tipo de pesquisa preocupa-se basicamente com a análise e 

contextualização do objeto em estudo numa realidade dinâmica e de muitas interações.  

Bogdan e Biklen (1982, apud LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p.11) mencionam cinco 

aspectos que se relacionam à investigação de caráter qualitativo: 1) a pesquisa qualitativa tem 

o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal 

instrumento; 2) os dados são predominantemente descritivos; 3) a preocupação com o 

processo é muito maior do que com o produto; 4) o “significado” que as pessoas dão às coisas 

e à sua vida são focos de atenção especial pelo pesquisador; 5) a análise dos dados tende a 

seguir um processo indutivo. Nesse enfoque, Chizzotti (2008, p. 28) sustenta que pesquisas 

qualitativas recebem essa designação pois: “ [...] usando, ou não, quantificações, pretendem 

interpretar o sentido do evento a partir do significado que as pessoas atribuem ao que falam e 

fazem. Assim, Bogdan e Biklen (1994, p.11) afirmam que: 

 

[...] um campo que era anteriormente dominado pelas questões da 
mensuração, definições operacionais, variáveis, testes de hipóteses e 
estatística alargou-se para contemplar uma metodologia de investigação que 
enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo das 
percepções pessoais. Designamos esta abordagem por Investigação 
Qualitativa. 

 

Buscou-se por meio dessa estratégia de pesquisa compreender os aspectos intrínsecos 

do objeto deste trabalho, por entender que essa abordagem: 

 

Parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 
sujeito, uma interdependência viva entre sujeito e objeto, um vínculo 
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O 
conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma 
teoria explicativa; o sujeito/observador é parte integrante do processo de 
conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O 
objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído de significados e relações 
que sujeitos concretos criam em suas ações (CHIZZOTTI, 2005, p.79). 
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Deve-se observar também que a ação de pesquisar, sendo atividade humana e social, 

inevitavelmente é influenciada pela carga de valores, preferências, interesses e princípios que 

orientam o pesquisador. Sobre essa questão Lüdke e Andre (1986, p. 4) afirmam que: “os 

dados não se revelam gratuita e diretamente aos olhos do pesquisador, tampouco esse os 

enfrenta desarmado de todos os seus princípios e pressuposições. Assim, a concepção de 

mundo, os fundamentos que norteiam a compreensão e explicação desse mundo, orientarão a 

abordagem de pesquisa (LUDKE; ANDRÉ, 1986).    

 

3.3 Caracterização da Amostra 

 

A pesquisa foi realizada nas escolas estaduais de educação básica localizadas no 

município de Belém (ver APÊNDICE C). Essa escolha foi motivada por se entender que a 

escola pública, por meio de investimentos públicos adequados, é a que possui o papel de 

promoção da universalização da educação. 

A rede estadual de ensino do Pará é composta por 971 escolas, sendo que destas 358 

localizam-se no município de Belém, das quais 109 estão com sala de informática segundo 

dados disponíveis no sítio da SEDUC para o ano de 201211.  

Devido ao grande número de escolas que compõem a rede estadual de ensino paraense 

e a sua distribuição geográfica foram estabelecidas formas de descentralizar as atividades 

pedagógicoadministrativas da sede SEDUC. A URE (Unidade Regional de Educação) é a 

forma como a SEDUC organiza a administração de escolas pertencentes a municípios do 

interior. Por exemplo, a URE Altamira, URE Marabá, etc. que fazem uma intermediação entre 

a SEDUC e as escolas dos municípios do entorno. Já a USE (Unidade SEDUC na escola) é a 

mediação feita para as escolas da região metropolitana (Belém, Ananindeua, Marituba, 

Benevides, Santa Isabel e Santa Bárbara do Pará). Então, há uma USE, por exemplo, na 

escola Paes de Carvalho que faz a intermediação com as escolas dos bairros adjacentes, tais 

como: da Cidade Velha, Batista Campos, etc.  

A amostra para esta pesquisa — abrangendo o ensino fundamental e médio, por 

representarem os níveis de ensino foco de investimentos das TIC — foi constituída de 13 

escolas (ver detalhamento no quadro 2). Como na rede estadual de ensino do município de 

                                                 
11 Disponível em:  
<http://www.seduc.pa.gov.br/portal/escola/consulta_matricula/RelatorioMatriculas.php?ano_letivo=2010>.   
Acesso em: 10 de março de 2012. 
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Belém tem-se 13 USE, foi selecionada uma escola de cada unidade. A escolha das escolas 

levou em consideração: localização (de forma que fossem representados os diferentes bairros 

do município); quantidades de alunos atendidos (foram contempladas escolas de médio e 

grande porte). As escolas de pequeno porte foram excluídas desta amostra, por não serem 

providas de sala de informática. 

QUADRO 2 
Detalhamento das escolas selecionadas à pesquisa 

 
USE 

 
Escola Nível de Ensino IDEB/2011 

1 E1 Fundamental/Médio 2,9 

2 E2 Fundamental/Médio 
Sem média na 
Prova Brasil 
2011 

3 E3 Fundamental/Médio 

Sem média na 
Prova Brasil 
2011 
 

4 E4 Fundamental 

Número de 
participantes na 
Prova Brasil 
insuficiente para 
que os 
resultados sejam 
divulgados 

5 E5 Médio 
Sem média na 
Prova Brasil 
2011 

6 E6 Fundamental/Médio 

Número de 
participantes na 
Prova Brasil 
insuficiente para 
que os 
resultados sejam 
divulgados 

7 E7 Fundamental 

Número de 
participantes na 
Prova Brasil 
insuficiente para 
que os 
resultados sejam 
divulgados 

8 E8 Fundamental 3,1 
9 E9 Fundamental/Médio 3,8 

10 E10 Fundamental/Médio 
Sem média na 
Prova Brasil 
2011 
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11 E11 Fundamental/Médio 

Número de 
participantes na 
Prova Brasil 
insuficiente para 
que os 
resultados sejam 
divulgados 

12 E12 Médio 
Dado não 
divulgado na 
página do INEP 

13 E13 Fundamental/Médio 
Dado não 
divulgado na 
página do INEP 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados divulgados pelo INEP. 
 
 
3.4 Participantes da Pesquisa 
 

Fizeram parte deste estudo 13 professores que exercem suas atividades profissionais 

nas escolas da rede estadual paraense de ensino. Esse grupo foi formado por 7 professores 

lotados em Salas de Informática (SI) e 6 professores regentes (aqueles que exercem suas 

atividades, exclusivamente, em sala de aula), doravante mencionados como P1, P2, P3, ...P13. 

Foram entrevistados também 3 professores diretores, referidos como P14, P15 e P16. Foram 

ouvidos profissionais envolvidos nos cargos administrativos ligados ao uso das TIC na 

educação: Coordenador do Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) e o Coordenador de 

Tecnologia Aplicada à Educação (CTAE). Os relatos desses participantes não foram 

identificados ao longo desta pesquisa, pois poderiam ser facilmente reconhecidos. O diretor 

do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (Sintepp), também teve seu 

relato colhido. 

 

3.5 Instrumento de Coleta de Dados 

 

Os procedimentos metodológicos constituem, inicialmente, pela análise documental no 

contexto da metodologia qualitativa. Foi realizado um aprofundamento nos documentos 

oficiais. Guba e Lincon (1981) citados por Lüdke e André (1986 p. 39) afirmam que os 

documentos são fontes estáveis e ricas de onde podem ser retiradas evidências que 

fundamentam afirmações e declarações do pesquisador. Assim, recorreu-se às fontes oficiais 

escritas, sendo priorizados os seguintes documentos por fazerem referências ao uso das TIC 
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no trabalho pedagógico: Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96 (LDB), Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), Decreto nº 6.300 de 12/12/2007, Portaria nº 522 de 

09/04/1997, Resolução CNE-CEB 4/2010, Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-

2020, e outras informações escritas que permitiram a análise documental, de acordo com as 

diretrizes apontadas em Richardson (1989), Lüdke e André (1986) e Alves-Mazzotti (2000).  

Foram utilizadas também, como técnica para coleta de dados, entrevistas. Essa forma 

de colher o depoimento das pessoas, própria das ciências humanas, é muito útil para obter 

informações sobre o problema em questão. De acordo com Soriano (2004, p.153) “esse 

instrumento permite que fontes chaves de informação sejam selecionadas, de forma que essas, 

ao serem dotadas de experiências e conhecimentos relevantes sobre o tema em estudo possam 

fornecer dados que outras pessoas desconhecem total ou parcialmente”. Dessa forma as 

entrevistas aqui realizadas tiveram por finalidade aprofundar questões e esclarecer problemas 

sobre o fenômeno pesquisado. Essa característica é permitida, especialmente, nos 

instrumentos não totalmente estruturados, onde não há imposição de uma ordem rígida de 

questões nem de seu aprofundamento (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Nesta fase da pesquisa foi 

empregada a técnica de entrevista semi estruturada, com um conjunto de perguntas guia 

relativas às questões quantitativas e qualitativas (ver APÊNDICE A).  

Todas as entrevistas ocorreram nas escolas onde os participantes desenvolviam suas 

atividades de trabalho. Inicialmente foi solicitado o Consentimento Livre e Esclarecido (ver 

APÊNDICE B) para a participação na pesquisa, quando se informou a natureza do trabalho, 

benefícios, procedimento geral e as implicações esperadas. As entrevistas, quando do 

consentimento do entrevistado, foram gravadas, durante as quais também se realizaram 

anotações. Teve-se como objetivo nesta fase identificar elementos para se compreender como 

os trabalhos envolvendo a informática aplicada à educação têm sido desenvolvidos, tomando-

se para análise os seguintes aspectos: 

 

1) Condições de trabalho dos professores:  Foram contempladas perguntas relativas ao 

número de estudantes atendidos por turma, quantidade de estudantes matriculados na escola, 

quantidade de turmas atendidas semanalmente por docente, rotatividade/itinerância dos 

docentes/gestores pelas escolas,  local(is) de atuação profissional, tempo diário gasto em 

deslocamento (entre residência e instituição e/ou entre instituições), vínculo empregatício, 

regime de trabalho, jornada de trabalho, faixa salarial, plano de carreira, experiência docente 

(em tempo de serviço), diversidade de disciplinas ministradas, tempo para preparação de aulas 

(considerando o número de aulas semanais), número de provas/trabalhos corrigidos por 
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bimestre, número de diários preenchidos (incluindo-se relação diário/número de alunos); 

reuniões pedagógicas, grupos de estudo ou horas-atividade, atividade de coordenação, etc. Foi 

consultado também o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará (SINTEPP); 

onde foram abordadas questões advindas das condições de trabalho. 

 

2) Formação Profissional: pretendeu-se verificar as exigências de formação que se impõem e 

as que são fornecidas diante do contexto de utilização dos computadores e TIC à educação. 

Foram abordadas as exigências profissionais para desenvolver atividades com as TIC (cursos 

de informática, acesso à Internet, posse de computador), a habilitação profissional atual, o 

processo de formação continuada, tais como: o tempo, o espaço, formas de liberação para 

realização, as consequências nos aspecto de lazer e da convivência familiar. Serão solicitadas 

dos participantes informações sobre o modelo dos processos de formação de que 

eventualmente participem ou tenham participado na rede estadual de educação de Belém e 

quais, na sua visão, as contribuições/limitações desse processo no aperfeiçoamento de suas 

práticas profissionais. 

 

3) Espaço e condições de uso das salas de informática nas escolas: os aspectos abordados 

neste item diziam respeito aos recursos didáticos disponíveis nas salas de informática das 

escolas. Foi indagado sobre a disponibilidade nesse espaço de quadro magnético, número de 

computadores disponíveis, bem como, os que efetivamente estavam em funcionamento por 

ocasião da pesquisa e outros recursos que porventura estivessem em uso e/ou disponível, 

especialmente aqueles anunciados por meio dos programas federais. Fez parte deste roteiro 

também verificar qual o procedimento para a utilização da sala de informática e a frequência 

de uso dela pelos docentes. Foram privilegiadas também questões referentes à manutenção 

dos equipamentos eletrônicos. 

Como é típico desta técnica, novos questionamentos foram acrescentados durante o 

processo, em decorrência de se manifestarem questões identificáveis como relevantes para um 

melhor entendimento de cada realidade particular.  
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Capítulo 4 

A POLÍTICA EDUCACIONAL E OS MECANISMOS DE PROMOÇÃO DAS 

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS ESCOLAS 

PÚBLICAS 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Constituição Federal, art. 205, Capítulo III, Seção I. 
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A universalização do acesso, permanência de todas as crianças e jovens na escola, 

exposta em documentos oficiais, tais como: Declaração Universal dos Direitos da Criança e 

na Constituição da República Federativa do Brasil, ainda que não tenha sido atendida em sua 

plenitude, constitui-se em um avanço importante no processo de ampliação dos direitos 

fundamentais e da construção da democracia. Entretanto, essa conquista, exitosa para os filhos 

dos trabalhadores de baixa renda do nosso país, deve ser acompanhada de ações que 

concretamente proporcionem ao ambiente escolar os meios mais adequados para o alcance 

dos fins desejáveis na busca pela escolarização de qualidade. Esses meios devem possibilitar 

que o conhecimento acumulado pela humanidade, em suas formas mais elaboradas, seja 

progressivamente incorporado pelos estudantes no final de cada etapa de seu processo de 

escolarização. 

Na tentativa de produzir/fornecer os meios adequados à realização de uma 

escolarização que valorize o interesse da coletividade é que se tem pautado, dentre as 

modalidades de política pública social, a política educacional brasileira. Esse é um 

instrumento onde se expressam as medidas com as quais o Estado, no caso, o governo 

brasileiro, elabora os rumos que se devem imprimir à educação no país. Com base em 

organismos políticos e entidades da sociedade civil, se estabelece um processo de tomada de 

decisões abrangendo ações na área da educação, que derivam nas normatizações do país, ou 

seja, na legislação educacional (SAVIANI, 2008).  A política educacional é implementada 

para que o direito à educação seja garantido de forma universal e com qualidade a todos os 

membros da sociedade. 

Ao longo dos anos a política educacional no Brasil tem sido definida de forma 

diferenciada, por ser um elemento de normatização por parte do Estado e que envolve 

interesses políticos diversos, com compromissos mais voltados aos segmentos mais atendidos 

da população e às vezes, inclusive, ditada por interesses mercadológicos. No entanto, a 

política educacional de um país deve ser direcionada de acordo com os interesses do povo, 

respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum, na perspectiva de uma 

educação pública, gratuita e de qualidade para todos. 

Este capítulo analisará aspectos específicos relativos aos métodos de intervenção na 

educação implementados no Brasil, limitando-se, porém, ao recorte particular dos 

mecanismos legais onde explicitamente se estabelecem medidas relacionadas ao uso das TIC 

nas escolas públicas brasileiras.   
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4.1 Mecanismos Legais 

 

A política educacional brasileira nas últimas três décadas tem instituído (1980-2010), 

mecanismos legais (leis ou decretos) no sentido de fazer com que inicialmente os 

computadores, atualmente as TIC, façam parte do cotidiano escolar. Para este trabalho de 

pesquisa serão examinadas as medidas estabelecidas no Brasil a partir de meados da década 

de 1990. A orientação da inserção das TIC nas escolas públicas se dá a partir deste período 

por meio de programas, leis e documentos regulatórios da educação nacional. 

A principal fonte de implementação da educação nacional e das políticas que assim as 

definem é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que no avanço dos anos 

foi reformulada até o modelo atual datado de 1996. A Lei nº 9.394, aprovada em 20 de 

dezembro de 1996 que instituiu a nova LDB, é, posteriormente à Constituição Federativa do 

Brasil de 1988 (CF/88), o dispositivo legal de maior importância. Estruturada em 96 artigos 

divididos em treze títulos, que em sua totalidade definem as linhas mestras do ordenamento 

geral de educação no país. No título V, capítulo II, seção III, referente ao ensino fundamental, 

assim manifesta-se em relação à tecnologia: 

 
12Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, 
gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por 
objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 

      [...] 

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

 

Para o Ensino Médio, a LDB preconiza, no artigo 35, inciso IV, que sejam explorados 

os conhecimentos “científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria 

com a prática, no ensino de cada disciplina”.  

Igualmente, no Ensino Superior e na modalidade de Educação Profissional, mantém-se 

a recomendação do uso e disseminação dos conhecimentos científico-tecnológicos e suas 

implicações na sociedade. 

A LDB, dada a sua abrangência, não estabelece minuciosamente a forma pela qual a 

mediação das tecnologias deve ser inserida na formação dos estudantes. Por essa natureza 

generalista da LDB, afirma Saviani que:  

 

                                                 
12 Redação dada pela Lei nº 11. 274, de 7 de fevereiro de 2006.. 
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[...] diversos de seus dispositivos necessitam ser regulamentados por meio de 
legislação específica de caráter complementar. E é precisamente nesse 
contexto que se vai processando, por iniciativas governamentais, o 
delineamento da política educacional que se busca implementar (SAVIANI, 
2008, p. 2) 

 

De acordo com o mesmo autor uma medida regulamentadora importante suscitada 

pela aprovação da nova LDB foi a elaboração do Plano Nacional da Educação (PNE). A 

determinação do PNE foi estabelecida pela CF/88 (artigo 214), com a finalidade de assegurar: 

“a continuidade das políticas educacionais independentemente do Governo” (LIBÂNEO; 

OLIVEIRA; TOSCHI, 2009, p. 159). Atendendo a CF/88, a LDB/96 no inciso I do artigo 9°, 

encarregou a União da tarefa de elaborar o PNE em colaboração com os estados, o distrito 

federal e os municípios. Quanto ao mérito desse documento, Saviani (2008, p.4) sustenta que: 

 

Sua importância deriva de seu caráter global, abrangente de todos os aspectos 
concernentes à organização da educação nacional, e de seu caráter 
operacional, já que implica a definição de ações, traduzidas em metas a 
serem atingidas em prazos determinados dentro do limite global de tempo 
abrangido pelo Plano que a própria LDB definiu para um período de dez 
anos. 

 

O PNE é o documento que traça as diretrizes e metas propostas para a educação 

brasileira para serem cumpridas dentro do prazo estabelecido, em sintonia com a Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos. Dentre as principais metas deste plano proposto pelo 

governo, destaca-se a melhoria do sistema escolar e a erradicação do analfabetismo 

(VALENTE; ROMANO, 2002). 

Após a promulgação da LDB/96 dois PNE foram elaborados: um para o período 

compreendido entre os anos 2001-201013, aprovado pela Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 

2001; e outro para o decênio 2011-2020, que ainda se encontra em trâmite no Senado Federal 

(Projeto de Lei 8035/2010). 

Ao realizar a comparação entre o conteúdo do PNE elaborado pela sociedade brasileira 

e o do PNE/2001, efetivamente aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo então 

Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, diversos autores constatam que as 

maiores divergências referem-se às questões direta ou indiretamente ligadas ao financiamento 

da educação (BRANDÃO, 2006; LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2003; SAVIANI, 2008; 

                                                 
13 De acordo com Moço (2010) na maioria das 295 metas propostas no PNE/2001, agrupadas em cinco 
prioridades, poucas foram possíveis de serem alcançadas. Na avaliação de Saviani (2008, p. 275) houve um 
exagero de proposições de metas “o que caracteriza um alto índice de dispersão e perda do senso de distinção 
entre o que é principal e o que é acessório”. 
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VALENTE; ROMANO, 2002). Segundo Militão, Militão e Perboni (2011) foram nove vetos 

de metas relacionadas ao aumento de recursos e investimentos para a educação, ciência e 

tecnologia que tinham a intenção de atender plenamente as propostas contidas no Plano, antes 

de sancionada a Lei n° 10.172/2001.  

Enquanto o PNE proposto pela sociedade brasileira fixava aumentar os gastos públicos 

com educação até cerca de 10% do PIB, o PNE/2001 aprovado, determinou elevação, no seu 

período de vigência, por meio de esforço conjunto da união, estados, distrito federal e 

municípios, do percentual de gastos públicos em relação ao PIB, aplicados em educação, de 

forma a atingir o mínimo de 7%. Entretanto, atualmente, apenas 5,1% do PIB são destinados 

para a educação.  

Como noticiado por Moço (2010) a implementação do PNE é de responsabilidade dos 

diferentes níveis de governo, que precisam criar plano de ação para que se possam alcançar os 

objetivos postos no documento. Essa tem sido uma das barreiras mencionada na mesma 

matéria por Francisco Fernandes14: “a esmagadora maioria dos municípios e estados não 

aprovou uma legislação que garantisse recursos para chegar lá nem punição para quem 

descumprisse as ações previstas por ele”. Para Mozart Neves Ramos15 esse quadro de 

insuficiência de recursos é alimentado pela União: “Sem verba definida, não dá para cobrar 

ações dos governos municipais e estaduais”. O êxito na execução do PNE/2001, por essa via, 

acaba ficando comprometido. De acordo com Saviani (2008, p. 318), assegurar os recursos 

financeiros se constitui para o alcance das metas no PNE “como a condição prévia e 

necessária de viabilidade de todas as demais”. Para o mesmo autor, sem que os “recursos 

sejam assegurados, o Plano todo não passará de uma carta de intenções” (SAVIANI, 2008, p. 

278). 

No PNE/2001 encontrava-se expresso, dentre suas metas, o uso da tecnologia nas duas 

modalidades da educação básica (ensino fundamental e médio). Como uma das 295 metas 

declaradas nesse Plano, indica-se explicitamente a necessidade de se organizar, no prazo 

determinado de um ano, os padrões de infraestrutura a serem adotados em todo o território 

nacional. Dentre as medidas para se alcançar tal meta do PNE prescrito, destaca-se: 

“infraestrutura de informática e de equipamentos multimídia para o ensino”. Se os padrões de 

infraestrutura foram estabelecidos para que todas as escolas dispusessem de boas condições 

de funcionamento em relação a esses artefatos, o que se constata, nos sistemas oficiais de 

                                                 
14 Secretário-executivo do Ministério da Educação (MEC) e coordenador geral da comissão organizadora da 
Conferência Nacional de Educação (CONAE). 
15 Membro do Conselho Nacional de Educação (CNE) e ex-presidente executivo do movimento Todos pela 
Educação. 
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ensino, em especial os do município de Belém, a respeito dessa meta, é que ela não obteve o 

sucesso almejado (COSTA; ALMEIDA, 2012).   

O PNE, em via de aprovação, anuncia uma quantidade de metas mais modestas, 

muitas das quais já haviam sido previstas no PNE anterior, mas não atingidas. Para cada uma 

das vinte (20) metas declaradas, são anunciadas as respectivas estratégias para sua efetivação. 

Dentre essas metas, nenhuma faz referência diretamente ao uso das tecnologias nas escolas.  

Uma suposta inevitabilidade da incorporação das TIC à prática curricular está presente 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que constituem as diretrizes norteadoras para a 

educação básica. Assim se refere esse documento ao uso das TIC, respectivamente no ensino 

fundamental e médio: 

 

É indiscutível a necessidade crescente do uso de computadores pelos alunos 
como instrumento de aprendizagem escolar, para que possam estar 
atualizados em relação às novas tecnologias da informação e se 
instrumentalizem para as demandas sociais presentes e futuras (BRASIL, 
1998, p. 96). 

As tecnologias da comunicação e da informação e seu estudo devem permear 
o currículo e suas disciplinas (BRASIL, 1999, p. 134). 

 

Em relação aos PCN de Matemática, cabe destacar que esses também preconizam que 

softwares educacionais sejam utilizados por professores/alunos, como estratégia para melhor 

apreensão do currículo escolar dessa importante área de conhecimento (BRASIL, 1997b).  

Mais recentemente tem-se a resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010, 

documento que define as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Geral para Educação 

Básica, na qual dois, de quatro capítulos, anunciam o uso das TIC nos seguintes termos: 

 
Estimulo à criação de métodos didático-pedagógicos utilizando-se recursos 
tecnológicos de informação e comunicação, a serem inseridos no cotidiano escolar, 
a fim de superar a distância entre estudantes que aprendem a receber informação 

com rapidez utilizando a linguagem digital e professores que dela ainda não se 

apropriaram
16. (BRASIL, 2010, p. 5, grifo nosso). 

 

A base nacional comum e a parte diversificada não podem se constituir em dois 
blocos distintos, com disciplinas específicas para cada uma dessas partes, mas 
devem ser organicamente planejadas e geridas de tal modo que as tecnologias de 
informação e comunicação perpassem transversalmente a proposta curricular, desde 
a Educação infantil até o Ensino Médio, imprimindo direção aos projetos político-
pedagógicos17.

 (BRASIL, 2010, p. 6). 

 

                                                 
16 Capítulo I, que trata das formas de organização curricular, Art 13, parágrafo 3°, inciso VII 
17 Capítulo II, que trata da formação básica comum e parte diversificada, Art. 14, parágrafo 3º. 
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Uma análise que pode ser empreendida dos excertos extraídos dos documentos oficiais 

acima citados é de que existe a preocupação por parte dos formuladores da legislação 

brasileira em promover no ambiente escolar o uso das TIC. Todavia, as leis não têm o poder 

por si só, de alterar a realidade educacional e, de modo especial, efetivar o uso de recursos 

tecnológicos no ambiente escolar. Um dos grandes entraves para que efetivamente as 

intenções declaradas nos documentos citados sejam colocadas em prática, relaciona-se à 

limitação financeira à qual a área educacional em nosso país tem sido submetida. Com relação 

aos dispositivos legais, Cury (2002) afirma ser a lei um ponto de partida na tentativa de 

melhorar a educação no Brasil. Ela pode representar um instrumento viável de luta, pois pode-

se, a partir dela, criar condições mais propícias não só para a democratização da educação, 

mas também para a constituição de gerações mais equânimes e menos injustas. 

A luta dos agentes sociais para o cumprimento das leis da educação é aberta em 

múltiplas frentes. As pesquisas, as avaliações sistemáticas e transparentes, as modalidades de 

financiamento e de controle social, a cota de 50% nas universidades públicas para alunos de 

escolas públicas, a gestão democrática das escolas, a participação da comunidade na vida da 

escola, tudo isso faz parte de uma luta história e contínua pela melhoria da educação 

republicana do País. Por outro lado, a realidade mostra o quanto é difícil — e objeto de 

intensas lutas políticas — transformar os princípios em prática efetiva. 

O que se tem observado é uma dicotomia entre as proposições declaradas e disposição 

política para realizar os investimentos necessários para atingi-las; para os especialistas da área 

trata-se de implementar um sistema educacional no Brasil, com a correspondente ampliação 

do orçamento público para o setor. Além da definição de um percentual do PIB em patamares 

adequados para a educação e do aumento das alíquotas da vinculação constitucional com os 

gastos educacionais, tem-se também defendido a criação de novas fontes de recursos para a 

área educacional, tal como, créditos advindos do pagamento de royalties provenientes da 

exploração do petróleo. Além da ampliação dos percentuais, deve-se também assegurar 

mecanismos que impeçam os desvios de recursos, historicamente denunciados em nosso País. 

Do contrário, os objetivos de grande alcance expressos nos documentos legais, sem condições 

concretas de implementação no campo educacional, podem se constituir em letra morta. 
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4.2 Programas Federais 

 

Os programas governamentais que iniciaram o processo da informática aplicada à 

educação no Brasil datam da década de 30.  Uma apresentação sintética sobre esse histórico 

compreendido entre os anos de 1930 e 1989 pode ser encontrada em Moraes (2000), onde a 

autora caracteriza o processo de expansão da informática no Brasil, que antecedeu a 

elaboração da política de Informática aplicada à Educação, destacando sua gênese, seus atores 

e interesses. Ainda segundo essa autora, a análise histórica da política da informática na 

educação brasileira demonstrou a necessidade de se pensar em um novo modelo de 

desenvolvimento para o Brasil, que de fato pudesse contribuir para diminuir a crescente 

desigualdade social.  

De acordo com Almeida (2012) um marco importante que manifestou a preocupação 

em estimular a discussão sobre a questão da educação em sua interseção com a informática foi 

o Seminário Nacional de Informática na Educação realizado em agosto de 1982 em Brasília. 

Nessa ocasião foi solicitado a quarenta especialistas de instituições de ensino, bem como do 

setor de informática que manifestassem sobre a conveniência ou não de se utilizar o 

computador como instrumento auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. A partir dos 

debates suscitados por esse encontro iniciaram-se propostas, em formas de programas, onde a 

linha principal era traçar uma política pelo governo brasileiro de implantação da informática 

direcionada à educação (idem, ibidem). 

No ano de 1989, foi instituído o Programa Nacional de Informática Educativa 

(PRONINFE). Para Moraes (2006) esse programa, por considerar a participação de docentes 

pesquisadores das universidades envolvidas no projeto Computadores na Educação 

(EDUCOM), representou um avanço significativo para a democratização das decisões acerca 

da política de informática na educação do Brasil. Em linhas gerais, o modelo sistêmico do 

PRONINFE contava com os seguintes atores: representantes da Secretaria da Educação 

Especial e Superior, Centros de Informática das Universidades Federais, Escolas Técnicas 

Federais e Secretarias de Educação dos estados, assessorados pelo Comitê Especial de 

Informática na Educação, com representantes de especialistas oriundos das Universidades. O 

PRONINFE ficou caracterizado pela criação dos Centros de Informática na Educação de 1º e 

2º graus (CIED) que tinham a função de disseminar o emprego da informática em escolas 

públicas brasileiras (VALENTE, 1999).  

Em 9 de abril de 1997, a portaria ministerial nº 522/MEC institui o Programa Nacional 

de Informática na Educação – ProInfo, em substituição ao PRONINFE.  Destaca-se que 
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diferentemente do que foi designado em termos de agentes envolvidos no processo formativo 

no PRONINFE, o ProInfo  não contemplou a participação das universidades, bem como, dos 

docentes pesquisadores (MORAES, 2006). 

Assim, em decorrência da nova organização desse programa, é implementada a sua 

principal frente de atuação, e a mais estratégica, que foi a criação de 100 Núcleos de 

Tecnologia Educacional (NTE) por todo o território nacional, com no mínimo um por estado. 

Eles serviriam de suporte para viabilizar a instalação, disseminação e manutenção de 

laboratórios de informática educativa (LIE) nas escolas e seriam os responsáveis pela 

formação de professores multiplicadores
18 para o uso pedagógico dos computadores nas 27 

unidades da federação, deixando clara a ideia de descentralizar o processo de informatização 

das escolas públicas no País (BRASIL, 1997c). Os NTE firmaram-se, sendo inclusive criados 

núcleos em âmbito municipal. 

Como se pode observar, o ProInfo em seu documento oficial tem como propósito 

fomentar a criação de LIE, nas escolas públicas do País. De acordo com o Projeto do ProInfo, 

afirma-se que com a “crescente e irreversível presença do computador – dos recursos de 

informática de um modo geral – nos mais corriqueiros atos da vida das pessoas tornou 

indispensável, como ação de governo, a informatização da Escola Pública” (BRASIL, 1997c). 

Com esse argumento, o poder público manifestava preocupação em criar as condições para a 

difusão das tecnologias digitais nas práticas educativas. 

A finalidade do ProInfo, segundo o artigo 1º da portaria que o institucionaliza é 

anunciada nos seguintes termos: “disseminar o uso pedagógico das tecnologias de informática 

e telecomunicações nas escolas públicas de ensino fundamental e médio pertencentes às redes 

estadual e municipal”. Em parágrafo único dessa mesma portaria institui-se que a Secretaria 

de Educação a Distância, SEED19, em articulação com a secretaria de educação do distrito 

federal, dos estados e dos municípios, será a responsável pelo desenvolvimento das ações 

conferidas ao ProInfo. Assim, esse programa manifesta-se em relação aos seus objetivos:  

 

1) Melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem [...]; 
2) Possibilitar a criação de uma nova ecologia cognitiva nos ambientes escolares 

mediante incorporação adequada das novas tecnologias da informação pelas 
escolas [...];  

3) Propiciar uma educação voltada para o desenvolvimento científico e tecnológico; 

                                                 
18 São professores que tendo feito curso de especialização na área de informática aplicada à educação, atuam nos 
NTE tendo como foco central a formação de professores das redes públicas para trabalharem com  informática 
na sua prática pedagógica. 
19 Essa secretaria foi extinta, sendo seus programas e ações remanejados para a Secretaria de Educação Básica 
(SEB) <http://portal.mec.gov.br/seb>. Acesso em: 12 de dezembro de 2012. 
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4) Educar para uma cidadania global numa sociedade tecnologicamente desenvolvida 
[...] (BRASIL, 1997c, p. 7). 

 
 

Ainda de acordo com o mesmo documento, o ProInfo foi criado para atender todas as 

escolas da rede pública de ensino de todos os estados brasileiros, por meio da colaboração 

entre o MEC e as demais esferas governamentais estaduais e municipais. O sucesso desse 

programa dependeria fundamentalmente da capacitação dos recursos humanos envolvidos em 

sua operacionalização, principalmente a dos professores. Conforme as metas iniciais do 

ProInfo, sua implementação aconteceria de forma descentralizada, respeitando as 

peculiaridades de cada estado, num ambiente de interação viabilizando uma série de 

benefícios, dentre os quais se pode destacar: 

 

1) melhoria da qualidade e eficiência do sistema educacional público brasileiro; 
2) baixo custo dos investimentos, correspondente a US$ 72.00 por aluno   

beneficiado, já incluída a montagem de infraestrutura de formação e custeio de  
profissionais por dois anos; 

3) acesso de alunos de menor poder aquisitivo a recursos tecnológicos,     
possibilitando-lhes uma inserção mais vantajosa no mercado de trabalho; 

4) geração direta e indireta de empregos (mormente no setor serviços); 
5) difusão da informática em novos mercados consumidores, pelo evidente efeito 

demonstração nas “vitrines escolares”; 
6) contribuição para o revigoramento e a mudança de perfil de economias locais, 

mediante formação de recursos humanos melhor capacitados; 
7) 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). (BRASIL, 1997c, p. 19). 
 
 

Com relação ao acompanhamento e avaliação do ProInfo, o documento sinaliza que 

seriam contemplados indicadores como: “índices de repetência e evasão; habilidades de 

leitura e escrita; [...] desenvolvimento das habilidades de trabalho em equipe; [...] o acesso à 

tecnologia por alunos de classes socioeconômicas menos favorecidas [...]” (BRASIL, 1997c, 

p. 11). 

 Os indicadores referentes à qualidade de educação no país mostram que as metas 

originais do ProInfo, no que tange à promoção da melhoria da qualidade de ensino, estão 

longe de ser atingidas. Elevados índices de repetência e de evasão escolar no Brasil — 

aproximadamente 13,8% dos estudantes largam os estudos ainda no primeiro ano do ensino 

básico—, foram apontados no relatório “Monitoramento de Educação para Todos 2010”, da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). Esse quadro 

mostra uma realidade limitadora da democratização do acesso ao ensino. Em consequência, 

têm-se, de acordo com esse relatório, baixa taxa de alunos concluintes da educação básica 
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brasileira. Problemas relacionados à infraestrutura precária das escolas e o número baixo de 

horas em sala de aula são apontados pelos técnicos da UNESCO como prováveis causas da 

baixa qualidade do ensino. Os cortes nos orçamentos públicos direcionados à área social, 

conforme exposto no relatório, são fatores determinantes da deterioração dos sistemas 

educativos. Cabe observar, que não se pode atribuir aos programas de acesso e uso das TIC o 

papel de solucionar as mazelas diagnosticadas na educação. Entretanto, eles podem contribuir 

para a reversão do quadro de fracasso escolar nas escolas da rede pública do país, se 

constituírem parte de uma política mais ampla, que priorize a busca por padrões de qualidade 

que visem à excelência do ensino público a todos os brasileiros.  

Algumas medidas legais servem de subsídio às ações anunciadas no ProInfo. Dessa 

forma, a Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, instituiu o Fundo de Universalização dos 

Serviços de Telecomunicações – Fust. Esse fundo objetivava “proporcionar recursos 

destinados a cobrir a parcela de custo exclusivamente atribuível ao cumprimento das 

obrigações de universalização de serviços de telecomunicações, que não possa ser recuperada 

com a exploração eficiente do serviço”. Essa arrecadação não se limitava à universalização do 

serviço de telefonia; previa também a utilização desse recurso na implantação da Internet em 

escolas, bibliotecas e instituição de saúde, sendo que para as escolas e bibliotecas era 

estimado também o custeio dos equipamentos e de parte das contas relativas ao serviço de 

telecomunicações. As movimentações mais recentes sobre o Fust referem-se ao possível uso 

de parte dos recursos em projetos educacionais, conforme o Projeto de Lei 691/2007, em fase 

de aprovação na Câmara. 

Ao analisar o processo de institucionalização do Fust no Brasil, Afonso20 (2007) 

sustenta que por impedimentos diversos, os recursos desse fundo não foram aplicados à 

consecução dos objetivos a que se destinavam. Esse fato mostra a situação conflitante das 

estruturas legais em nosso país. Passados doze anos da divulgação da Lei 9.998 os indicadores 

extraídos do sítio da Teleco21 apresentam um quadro em que a realidade não corresponde aos 

objetivos anunciados: Milhões de pessoas continuam sem acesso à Internet; nas classes 

sociais D e E apenas 14% são usuários da rede mundial de computadores. Com grau de 

instrução fundamental, apenas 29% declararam serem usuários da Internet. A principal 

barreira de posse dos equipamentos TIC nos domicílios continua sendo econômica. Segundo 

dados divulgados pelo Núcleo de Informação e Coordenação (nic.br), 78% de brasileiros 

                                                 
20 Carlos A. Afonso é um dos representantes das organizações não governamentais sem fins de lucro no Comitê 
Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e diretor de planejamento da Rede de Informações para o Terceiro Setor 
(Rits). 
21 Disponível em: http://www.teleco.com.br/internet_usu.asp. Acesso em: 27 de setembro de 2012. 
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responderam que o custo elevado dos computadores é o principal motivo de não 

disponibilizarem desse equipamento em seus domicílios. Em relação à pergunta que levantava 

o motivo para a falta de acesso à Internet no domicílio, 58% referiram-se ao custo muito 

elevando do serviço. Entretanto, a principal razão declarada do não uso da Internet é a falta de 

habilidade, reforçado que a posse não é pré-requisito para o uso. Os maiores percentuais de 

conexão discada estão nas regiões Norte (10%) e Nordeste (9%). Os fatores socioeconômicos 

e as desigualdades regionais ainda são os principais determinantes do acesso à Internet no 

Brasil; os dados divulgados pelo nic.br mostram que quanto maior a renda e a escolaridade, 

maior o acesso. 

Em 12 de dezembro de 2007 foi expedido o decreto nº 6.300, onde é alterado o título 

associado à sigla ProInfo:  Programa Nacional de Tecnologia Educacional. Na nova versão 

do programa ele também passa a ser denominado de ProInfo Integrado22. Nesse decreto em 

seu artigo 1º, parágrafo único, são regulados os objetivos do programa:  

 
I - promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas 
escolas de educação básica das redes públicas de ensino urbanas e rurais; 
II - fomentar a melhoria do processo de ensino e aprendizagem com o uso das 
tecnologias de informação e comunicação; 
III - promover a capacitação dos agentes educacionais envolvidos nas ações do 
Programa; 
IV - contribuir com a inclusão digital por meio da ampliação do acesso a 
computadores, da conexão à rede mundial de computadores e de outras tecnologias 
digitais, beneficiando a comunidade escolar e a população próxima às escolas; 
V - contribuir para a preparação dos jovens e adultos para o mercado de trabalho por 
meio do uso das tecnologias de informação e comunicação; e 
VI - fomentar a produção nacional de conteúdos digitais educacionais. 
 

Para alcançar esses objetivos é definido, no mesmo decreto, que o MEC assuma a 

responsabilidade de implantar ambientes tecnológicos equipados com computadores e 

recursos digitais nas escolas beneficiadas; em contrapartida, em forma de parcerias, as 

secretarias estaduais e municipais devem prover a estrutura adequada para receber os 

equipamentos e capacitar os educadores23 para o uso das TIC naquelas escolas em que houver 

adesão ao ProInfo. Ainda no parágrafo único a que se refere o artigo 4º do decreto nº 6.300, 

identifica-se que “as redes de ensino deverão contemplar o uso das tecnologias de informação 

                                                 
22 Outros programas governamentais federais também foram formulados e realizados com o objetivo de 
promover o uso pedagógico das TIC nas redes públicas da educação básica. Dentre eles pode-se citar: Projeto 
Brasileiro de Informática na Educação (EDUCOM): 1985-1995; Formação de Recursos Humanos (FORMAR): 
1987-1989; Programa Nacional de Informática na Educação (PRONINFE): 1992-1995. 
23 Na gestão do governo do partido dos trabalhadores (PT) no estado do Pará, compreendida entre os anos 2007 
2010, a secretaria de educação priorizou a lotação de professores multiplicadores nos Núcleos de Tecnologia 
Educacional e estimulou a formação de novos educadores (as) para assumirem a função de coordenadores de 
salas de informática. O objetivo dessa medida foi o de resgatar o papel dos NTE que nesse período reassumiram 
a função de formação de professores, assessoramento técnico pedagógico e avaliação dos projetos educacionais 
executados nas salas de informática da rede estadual de ensino (A Educação Básica no Pará, 2008). 
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e comunicação nos projetos político-pedagógicos das escolas [...]”. No item em que se trata 

do Acompanhamento e Avaliação do Programa, o documento indica que este processo será de 

responsabilidade do Ministério da Educação. Em relação ao financiamento do ProInfo, o 

decreto nº 6.300 no art 5 define que: 

 

As despesas do ProInfo correrão à conta das dotações orçamentárias 
anualmente consignadas ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, devendo o Poder Executivo 
compatibilizar a seleção de cursos e programas com as dotações 
orçamentárias existentes, observados os limites de movimentação e empenho 
e de pagamento da programação orçamentária e financeira definidos pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

Segundo Bielschowsky (2009) o ProInfo Integrado, para alcançar os objetivos acima 

mencionados, elaborou a implementação de diferentes ações divididas em três grandes áreas, 

conforme é apresentado na figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Áreas de atuação do ProInfo Integrado 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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4.2.1 Áreas de atuação do ProInfo Integrado 

 

4.2.1.1 Infreaestrutura: a primeira ação refere-se à distribuição de equipamentos 

tecnológicos nas escolas, em especial à implantação dos laboratórios de informática 

conectados em banda larga, além de outras ações, das quais três serão, em linhas gerais, 

expostas abaixo: 

a) Programa GESAC: coordenado pelo Ministério das Comunicações (Departamento 

de Infraestrutura para Inclusão Digital), o Programa GESAC, conforme exposto em seu portal 

de divulgação24, visa oferecer conexão de Internet via satélite e terrestre a telecentros, com o 

objetivo de promover a inclusão digital em todo o território brasileiro. 

 O Programa é direcionado, prioritariamente, para comunidades em estado de 

vulnerabilidade social, em todos os estados brasileiros, privilegiando as cidades do interior 

sem telefonia fixa e de difícil acesso. Por meio dele, é disponibilizada a infraestrutura 

fundamental para a expansão de redes. A solução de conexão é formada basicamente de três 

itens: a estrutura local, o satélite e o Centro de Gerência. A estrutura local conta com uma 

VSAT (estação terrena, identificada pelas antenas parabólicas muito parecidas com as usadas 

em recepção de TV por assinatura), além de um modem-satélite, equipamento que faz a 

interface para conexão com o equipamento do usuário, recepção e transmissão dos dados. O 

satélite é na verdade, um receptor e transmissor de ondas de rádio, ou seja, um repetidor de 

radiofrequência que opera na órbita da Terra. Ele capta o sinal vindo da VSAT e rebate para o 

Centro de Gerência, e vice-versa. O Centro de Gerência do Programa GESAC, localizado em 

Belo Horizonte, possibilita a saída da navegação dos usuários para a Internet, bem como 

oferece um Data Center com uma série de serviços disponíveis aos usuários. 

Desde 2002, ainda de acordo com informações prestadas no mesmo portal, tem sido 

oferecidas às camadas C, D e E da sociedade oportunidades de inserção no mundo das TIC 

por meio dessa ação governamental pública e gratuita. A escolha das localidades beneficiadas 

com o programa foi feita a partir de três requisitos: baixo índice de desenvolvimento humano 

(IDH), não dispor de acesso à Internet e já desenvolver alguma atividade apoiada por 

Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Entretanto, de acordo com Afonso (2007) a conexão via satélite é limitada e, da forma 

como é distribuída (ponto a ponto), é muito cara em relação à banda oferecida, além da 

                                                 
24 http://www.gesac.gov.br/ 
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qualidade do serviço ser vulnerável a intempéries (especialmente na banca KU25). De acordo 

com esse especialista uma conexão via satélite é cara e tecnicamente inviável a longo prazo. 

Carlos Afonso sustenta que se deve garantir em cada município um ponto de presença de 

espinhas dorsais nacionais de fibra óptica (PdP), de alta velocidade, ou uma extensão direta de 

um PdP, suficiente para assegurar conectividade de qualidade para uso de multimeios a todas 

as áreas dos municípios brasileiros. Trata-se de prever um padrão de conectividade que não 

fique obsoleto em um curto espaço de tempo; ao contrário, que o alcance, a eficácia e a 

longevidade sejam contemplados no plano de banda larga nacional. 

b) Projetor Arthur: projetor integrado a um computador capaz de levar conteúdos 

digitais à sala de aula. O Ministério da Educação disponibilizou, por meio do FNDE, um 

projetor multimídia interativo com o propósito de facilitar o ensino e a aprendizagem. Este 

equipamento foi concebido e desenvolvido pelas universidades federais de Santa Catarina e 

de Pernambuco. O projetor é diferente dos demais disponíveis no mercado por facilitar a 

interatividade. Entre as principais características está sua portabilidade, peso de 

aproximadamente 5 quilos, equipado com mouse, teclado e portas de entrada para CD/DVD e 

USB.   

c) Um Computador por Aluno (UCA): em 2005, durante o Fórum Econômico 

Mundial em Davos, na Suíça, foi apresentado ao governo brasileiro o projeto One Laptop per 

Child (OLPC) idealizado originalmente por Nicholas Negroponte. Trata-se de uma proposta 

que tem como objetivo promover a inclusão digital escolar, mediante a entrega a cada 

estudante de um computador portátil (MAIA; BARRETO, 2012). 

A partir da manifestação de interesse do governo brasileiro pela ideia foi criada, em 

junho de 2005, uma rede interministerial para tratar do assunto no país (BRASIL, 2012). 

Assim, em 2007 foi iniciado o pré-piloto, do então denominado Programa Um Computador 

por Aluno (PROUCA) em 5 escolas públicas nos seguintes estados: Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul, Tocantins, São Paulo e Distrito Federal, sob a coordenação da Secretaria de 

Educação a Distância (SEED) do MEC. Com essas experiências, inicia-se, portanto, 

oficialmente no Brasil o modelo de utilização 1:1, que prevê para cada estudante, um 

computador (VALENTE, 2011). A Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, além de criar o 

PROUCA, que até então era regulamentado por Medida Provisória, instituiu o Regime 

Especial de Aquisição de Computadores para Uso Educacional (RECOMPE) que regulamenta 

                                                 
25 Faixa de frequência utilizada nas comunicações com satélites, com características específicas. In: 
WIKIPÉDIA: enciclopédia livre. 2012. Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Banda_Ku>. Acesso em: 
05 de dezembro de 2012. 
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as formas de aquisição, pelo Governo Federal, dos laptops educacionais. O projeto previa a 

distribuição entre alunos, professores e gestores das escolas selecionadas, de 150.000 

computadores portáteis. 

No ano de 2010, teve início a fase 2 do projeto, denominada Piloto, com a participação 

de aproximadamente 300 escolas públicas do país, distribuídas nas 27 unidades da federação. 

Os critérios para seleção das escolas foram definidos pelo Conselho Nacional de Secretários 

Estaduais de Educação (CONSED), União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(UNDIME), SEED/MEC e Presidência da República (BRASIL, 2012). Dentre os critérios, 

dois foram considerados requisitos essenciais: “infraestrutura capaz de dar suporte ao laptop 

educacional e o compromisso de uma efetiva política de formação dos gestores e professores 

para dinamizar os vários processos desta fase do projeto” (BRASIL, 2009, p. 2).  

Figueiredo e Peixoto (2011) tomando como objeto de pesquisa o PROUCA 

desenvolveram uma análise sobre a implantação desse programa nas cinco escolas-modelo, 

localizadas nas cidades de Piraí, São Paulo, Palmas, Brasília e Porto Alegre no ano de 2007. 

Os autores utilizaram como fonte de pesquisa trabalhos científicos realizados em programas 

de pós-graduação em Educação do Brasil, entre os anos de 2008 a 2010, cuja produção está 

disponível no sítio Domínio Público ou Banco de Teses da CAPES. Esse estudo verificou que 

há, em todas as escolas participantes do PROUCA, descontinuidade em relação à implantação 

do programa. Os principais motivos se devem aos seguintes fatores: 

 

1) Condições relativas à infraestrutura: dentre as avarias recorrentes, destaca-se o 

descarregamento das baterias dos laptops, o que gera diminuição do número de máquinas 

disponíveis em sala de aula ou o trabalho em dupla; no que diz respeito ao atendimento da 

infraestrutura necessária ao bom funcionamento dos computadores portáteis tem-se a 

exposição contida no relatório da Câmara dos Deputados (2008, p.104): “segundo os 

gestores dos programas, os equipamentos raramente tinham baterias com a duração 

máxima especificada pelos fabricantes e, além disso, a duração da carga vem decrescendo 

com a utilização”. Corroborando com estas questões, Gomes (2010) afirma que a rede 

elétrica, nas escolas participantes do PROUCA, se apresenta de forma inadequada. O 

estado de conservação em que as instalações elétricas se encontram torna arriscada a 

inserção de novos equipamentos elétricos, tais como: access point (AP), switches e 

controladores de rede sem fio nesses ambientes. Esse autor ainda acrescenta que a 

conectividade e a velocidade são aspectos cruciais no projeto UCA, pois em condições 

ideais de funcionamento, aumentaria a interação entre alunos e professores, possibilitando 
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o acesso à Internet e à sua enorme gama de informações. Ainda de acordo com o mesmo 

autor, sem um planejamento de manutenção e gerenciamento do sistema, esses tornam-se 

precários e a disponibilidade dos serviços pode ser seriamente comprometida. 

 

2) Formação docente: a formação também foi mencionada como ponto deficiente do projeto 

UCA. Figueiredo e Peixoto (2011) constataram que o tempo de duração dos cursos 

destinados à formação dos docentes, por ocasião da implantação do projeto, foi 

insuficiente. Além da formação técnica, os professores participantes do PROUCA 

ressentem-se de um curso que lhes dê maior aprofundamento pedagógico. 

 

3) Outros problemas: também foi destacado como problemático ao andamento do programa 

UCA: as mudanças dos gestores escolares para o prosseguimento do projeto; a 

desmotivação dos alunos para os trabalhos em dupla, após terem passado pela experiência 

da correlação de um para um; queixa dos alunos quanto ao tamanho pequeno da tela dos 

dispositivos portáteis, especialmente, quando do trabalho em dupla; reclamações dos pais 

em relação ao currículo escolar, pois estes ficam receosos quanto à continuidade dos 

estudos dos alunos que vêm de outras escolas, assim como, dos alunos participantes do 

projeto que desejarem a transferência para outras unidades de ensino. 

 

Verifica-se que estudos ainda precisam ser realizados para se entenda todas as nuances da 

implantação do PROUCA nas escolas. É necessário conhecer com maior profundidade o 

processo e os resultados dessas cinco escolas que iniciaram o referido programa, ampliando a 

pesquisa para as que já se encontram com o laptop à disposição para uso.  

Há também, dentro do projeto UCA, uma vertente denominada UCA Total, que é a 

adoção de um computador para todos os alunos e professores de todas as escolas em seis 

municípios brasileiros, assim distribuídos: Barra dos Coqueiros/SE; Caetés/PE; Santa Cecília 

do Pavão/PR; São João da Ponta/PA; Terenos/MS e Tiradentes/MG. Esses municípios foram 

selecionados, dentre outros motivos, por terem no máximo 3.000 alunos matriculados em sua 

rede de ensino. Para a etapa do Projeto Piloto do UCA Total, estruturou-se a política de 

formação dos multiplicadores, professores das redes municipais de ensino que seriam 

beneficiadas pelo programa. Em momento posterior estes professores se responsabilizariam 

pela disseminação do projeto em seus municípios. Para tanto, foram convocadas, a participar 

dessa fase, secretarias de educação e NTE estaduais e municipais e instituições de ensino 

superior (BRASIL, 2009).  
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Esse projeto pretende, conforme anunciado, investigar o potencial dos laptops com 

relação à inclusão digital de toda a comunidade escolar. A proposta é que todos os estudantes 

das escolas contempladas possam levar os laptops para sua residência a fim de realizarem 

suas atividades escolares, assim como, estes equipamentos ficarem à disposição para uso aos 

demais membros da família.  

Um estudo realizado por Castro Jr. e Ferreira (2010) verificou as condições de 

formação dos professores, bem como, a estrutura das escolas que atuam na rede de ensino do 

município São João da Ponta no Pará. Dentre os desafios para a implantação do UCA total 

neste município destacou-se a necessidade de avanços em termos estruturais nas escolas, 

como por exemplo, o provimento de acesso à Internet, assim como atenção especial em 

relação à formação dos docentes que atuam nesta rede de ensino, dado que ainda se 

encontram professores sem formação em nível superior. 

No final de 2011, o Governo Federal, por meio do MEC, lançou edital para licitar a 

compra de quase 600.000 tablets para serem distribuídos em aproximadamente 58.000 escolas 

da Educação Básica. Os tablets educacionais do MEC serão dotados de aplicativos e 

conteúdos produzidos por instituições nacionais e estrangeiras, para o trabalho com as 

diversas áreas do conhecimento. De acordo com Maia e Barreto (2012) isso proporcionará aos 

professores uma grande quantidade de referências para preparação de suas aulas. 

A priori, a ideia era entregar os equipamentos para alunos e professores, assim como 

no modelo adotado pelo PROUCA. Contudo, houve uma reconfiguração e o projeto 

contemplará, inicialmente, docentes do Ensino Médio de escolas que já possuam Internet 

banda larga a partir do segundo semestre de 2012. Essa mudança se deu pelo fato de o 

ministério compreender que os professores devem ser os primeiros a estar familiarizados com 

os recursos na prática pedagógica. Posteriormente serão distribuídos os tablets aos docentes 

do Ensino Fundamental para que posteriormente os alunos sejam contemplados (PIMENTEL, 

2012). 

Destaque-se ainda que, de início, não estava prevista uma formação para os 

professores, prováveis beneficiados com os tablets. Julgava-se que esses aprenderiam a 

explorar pedagogicamente os recursos, na prática de suas aulas, com cursos e tutoriais 

instalados nos computadores portáteis, assim como em cursos e conteúdos oferecidos pelo 

ProInfo. Flexibilizado essa perspectiva, incluíram-se formações presenciais e a distância. 

Além disso, de acordo com o MEC, esse projeto não implicará no fim do PROUCA, mas será 

outra frente de ação no sentido de universalizar as tecnologias digitais na educação brasileira, 

especialmente, no âmbito da Educação Básica. 
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4.2.1.2 Capacitação 

 

A segunda ação do ProInfo diz respeito à capacitação dos professores, para que estes 

possam fazer o uso adequado dos recursos tecnológicos disponibilizados no processo de 

ensino e aprendizagem. O programa de capacitação oferece duas modalidades de curso, assim 

descritos no site do MEC: 

 

a) Especialização de Tecnologia em Educação: a proposta desse curso, conforme 

disponibilizado no portal do MEC, é propiciar a formadores/multiplicadores dos programas 

ProInfo Integrado, TV Escola, Mídias na Educação, Formação pela Escola e Proinfantil e a 

professores efetivos da rede pública de ensino e gestores escolares especialização, atualização 

e aprofundamento nos princípios da integração de mídias e a reconstrução da prática político-

pedagógica. Esses objetivos gerais são desdobrados, ainda de acordo como o mesmo sítio, da 

seguinte forma:  

• Desenvolver competências que permitam orientar, produzir, capacitar e apoiar o 

uso/aplicação político-pedagógica das tecnologias de informação e comunicação nos 

sistemas escolares das diversas unidades da federação; 

• Possibilitar a tomada de consciência para compreender as várias dimensões do uso 

pedagógico das novas mídias e tecnologias, favorecendo a reconstrução das práticas 

educativas, tendo em vista o contexto da sociedade em constante mudança e uma nova 

visão epistemológica envolvida nos processos de conhecimento; 

• Planejar e executar ações a partir de uma ótica transformadora viabilizando a 

articulação entre o projeto político-pedagógico, as atividades de gestão e a prática 

educativa mediada por tecnologias. 

 

b) Curso de Atualização com aperfeiçoamento: esse curso é ofertado nos NTE, com 

carga horária de 180 horas aulas e composto das seguintes modalidades: 

 

• Introdução à Educação Digital 

Curso básico para professores e gestores das redes públicas que não têm o domínio 

mínimo no manejo de computadores/sistema operacional Linux e recursos básicos da Internet. 

O curso de Introdução à Educação Digital tem carga horária de 40 horas-aula, sendo 20 horas 

presenciais e 20 horas a distância. 
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• Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC 

Esse curso focaliza a utilização pedagógica das TIC em situações de ensino e 

aprendizagem na sala de aula/escola. Tem como objetivo oferecer subsídios teórico-

metodológicos-práticos para que o professor: conheça/compreenda o potencial pedagógico de 

recursos das TIC; planeje estratégias de ensino e aprendizagem, integrando recursos 

tecnológicos disponíveis e criando situações de aprendizagem que levem os alunos à 

construção de conhecimento, ao trabalho colaborativo, à criatividade, à resolução de 

problemas e ao desenvolvimento das competências, habilidades e conhecimentos  esperados 

em cada nível/série; utilize as TIC nas estratégias docentes, promovendo situações de ensino 

que focalizem a aprendizagem dos alunos. O curso Tecnologias na Educação: Ensinando e 

Aprendendo com as TIC tem como carga horária 100 horas-aulas, sendo ofertado a distância, 

com encontros presenciais quinzenais. 

 

• Elaboração de Projetos 

Esse curso, tem como objetivo anunciado, desenvolver uma cultura de  aprendizagens 

significativas na escola por meio do planejamento e execução de projetos de aprendizagens, 

assim como o assessoramento às escolas na inserção das TIC no seu projeto político 

pedagógico. Para o curso de Elaboração de Projetos são destinadas 40 horas-aula, 

ministradas a distância, com encontros presenciais quinzenais. 

 

4.2.1.3 Conteúdo Educacional 

 

A terceira ação relaciona-se à oferta de conteúdos digitais educacionais e de 

ferramentas de interação e comunicação aos professores e alunos em um ambiente de 

convergência de mídias. Nesse contexto se inserem o canal TV escola, TV digital, Portal 

Domínio Público, Portal do Professor e do Aluno, a Rede Interativa Virtual de Educação 

(RIVED), além de programas que visam à produção de conteúdos digitais. A seguir serão 

descritos de forma sucinta quatro desses programas, quais sejam: TV Escola, Portal do 

Professor e do aluno, Portal Domínio Público e RIVED. 
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a) TV Escola: segundo informações retiradas do sítio26 de divulgação desse programa, 

a TV Escola é a televisão pública do Ministério da Educação destinada aos educadores 

brasileiros, alunos e a todos os interessados em aprender. Esse canal faz parte da política 

pública educacional com o objetivo de subsidiar os professores com um ferramental 

pedagógico disponível 24 horas diárias. A TV Escola é uma canal destinado tanto para que o 

professor complemente sua formação quanto para ele a utilize em suas práticas de ensino. 

Os principais objetivos da TV Escola são o aperfeiçoamento e valorização dos 

professores da rede pública e o enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem. Para 

alcançar esses objetivos as escolas devem ter antenas parabólicas e televisores instalados para 

a recepção da programação. A TV Escola é uma plataforma de comunicação baseada na 

televisão e distribuída também na Internet. Sua transmissão via televisão é feita por meio de 

sinal de satélite aberto, analógico e digital para todo o território nacional, atingindo 15 a 20 

milhões de antenas parabólicas. Esse canal também é oferecido pelas operadoras de TV por 

assinatura. 

Atualmente o sítio da TV Escola cumpre papel importante ao fornecer acesso on line a  

boa parte dos programas já exibidos, disponibilizados em sua videoteca virtual, dicas 

pedagógicas para o professor de como utilizar os vídeos em suas aulas e acesso a todas as 

edições da revista TV Escola, que de março em diante será virtual e oferecida em múltiplas 

mídias e suportes como versões para tablets e para telefonia móvel. Há também por meio do 

sítio do programa a possibilidade de acesso direto ao Portal Domínio Público.  

 

b) Portal do Professor e do Aluno: o Portal do Professor27, também oferecido pelo 

MEC/SEB, é um espaço para troca de experiências entre professores do ensino fundamental e 

médio. É um ambiente virtual com recursos educacionais que podem facilitar e dinamizar o 

trabalho dos professores. 

 O conteúdo do portal inclui sugestões de aulas e recursos como vídeos, fotos, mapas, 

áudio e textos. Nele, o professor pode preparar sua aula, se informar sobre os cursos de 

capacitação oferecidos nos municípios, estados e na área federal, assim como informar-se 

sobre a legislação específica. Nesse portal encontram-se ofertados os seguintes serviços: 

• Espaço da aula 

• Jornal do professor 

                                                 
26 http://tvescola.mec.gov.br 
27 http://portaldoprofessor.mec.gov.br 
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• Conteúdos multimídia 

• Cursos e materiais  

• Interação e colaboração 

• Links  

• Plataforma Freire 

 

c) Portal Domínio Público: lançado em 2004, esse espaço oferece acesso gratuito a 

obras literárias, artísticas e científicas na forma de textos, sons, imagens e vídeos. O material 

disponibilizado já se encontra em domínio público ou tem sua divulgação autorizada. O 

acervo conta com aproximadamente 123 mil obras, sendo considerado a maior coleção virtual 

do Brasil (informações extraídas do portal desse programa, localizado em 

http://www.dominiopublico.gov.br). 

 

d) Rede Interativa Virtual de Educação: é um programa que tem por objetivo a 

produção de conteúdos pedagógicos digitais, na forma de objetos de aprendizagem; por isso 

esse ambiente é também denominado de Banco Internacional de Objetos Educacionais. 

Conforme mencionado no sítio de divulgação desse programa, seus conteúdos 

disponibilizados primam por estimular o raciocínio e o pensamento crítico dos estudantes, 

associando o potencial da informática às novas abordagens pedagógicas. A meta que se 

pretende atingir ao oferecer esses conteúdos digitais é melhorar a aprendizagem das 

disciplinas da educação básica e a formação cidadã do aluno. Compete ao programa RIVED 

promover a produção e publicação na web dos conteúdos digitais para acesso gratuito, além 

de realizar capacitações sobre a metodologia para produzir e utilizar os objetos de 

aprendizagem nas instituições de ensino superior e na rede pública de ensino. 

(http://rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php).  

Constata-se que propostas de incentivo ao uso de tecnologias digitais na educação 

estão sendo elaboradas em forma de ações pontuais pelo Estado brasileiro. Em que pese o 

reconhecimento do progresso tecnológico representado pelas TIC nesses programas e 

documentos relacionados, é preciso ter presente que isso não é suficiente nem como garantia 

de que as escolas sejam contempladas com os artefatos tecnológicos nem que esses de fato 

possam contribuir para uma melhora qualitativa do ensino público. O governo federal, em 

articulação com outras esferas governamentais, precisa articular uma política pública 

unificada onde as TIC sejam incluídas como instrumento de auxílio à prática educativa. Pois, 

apesar de aproximadamente três décadas da elaboração de dispositivos legais para o uso das 
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TIC nas escolas públicas de educação básica brasileiras, as mudanças efetivas e permanentes 

em relação aos aspectos cognitivos e a melhora da qualidade da educação no país, por essa 

via, não têm sido ainda significativas. Assim, o questionamento colocada por Valente (1993) 

permanece atual: esse tipo de investimento é válido ou não para melhorar a qualidade de 

educação no país? Outra questão importante que deve orientar qualquer projeto na área de 

políticas públicas, trazida por Almeida (2012) é: que problemas têm marcado a escola e a 

educação brasileiras, cujas soluções serão (estima-se) as principais tarefas desse instrumento 

auxiliar? Ainda de acordo com o mesmo autor “Sem este prévio levantamento, cai-se, 

necessariamente, naquela costumeira situação de se ter uma 'solução à cata de um problema'” 

(ALMEIDA, 2012, p. 42). 

Importante, também, frisar que a ênfase das iniciativas governamentais tem recaído na 

disponibilidade de hardwares e conteúdos digitais às escolas. Chegou-se mesmo a propor em 

2010, um computador para cada aluno. Em relação ao destaque técnico que tem sido 

imprimido aos programas em curso, deve-se atentar para o posicionamento de Carlos Afonso: 

“Um dos erros frequentemente cometidos nos programas sociais e educacionais de TIC no 

país é iniciá-los — e muitas vezes terminá-los — pela aquisição e doação de equipamentos 

[...]”. Além da universalização do acesso aos meios (conectividade e equipamento), é 

essencial a disseminação das habilidades para melhor utilizar esses meios dentro de condições 

de trabalho favoráveis. Mas fica claro com a presente pesquisa que os termos “formação”, 

condições de trabalho, devem ir muito além do que costumeiramente se atribui a professores, 

à vontade de diretores, de disponibilização de material multimídia ou de conexão banda larga.  

As políticas adotadas pelos governos para disponibilizar ao ambiente escolar as TIC 

demonstram a consciência de que o país não pode ficar omisso com relação a essa questão. 

Entretanto, apesar das iniciativas adotadas pelos dois Seminários Nacionais de Informática na 

Educação na década de 1980 (ALMEIDA, 2012), e ações subsequentes, o que se constata é 

que três décadas de vigência dessas políticas não foram suficientes para se universalizar a 

disponibilização e uso das TIC nas escolas. Os programas do governo federal amplamente 

difundidos e apoiados por estados e municípios levam em conta não apenas a entrega de 

material e a conexão, mas fundamentam-se no compromisso dos estados e municípios de 

proporem e realizarem amplos projetos de formação docente e de gestores. Mesmo assim as 

variáveis para a definição da sua eficácia extrapolam esse tripé. Defende esta pesquisa que a 

formação e as condições de sua exequibilidade são muito mais amplas. 

As TIC como ferramental para o desenvolvimento da atividade docente precisam ser 

articuladas com outros pontos de estrangulamento do ensino brasileiro. Trata-se de promover 
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uma formação básica e continuada dos docentes que se dedicam ao ensino nas séries iniciais 

da educação básica. Como observa Valente (2011, p. 22) “os computadores só fazem sentido 

se forem implantados para enriquecer o ambiente de aprendizagem, e se nesse ambiente 

existirem as condições necessárias para favorecer o aprendizado do aluno”. O professor 

preparado e com condições para enfrentar a realidade da sala de aula é um dos elementos 

imprescindíveis para a realização com eficácia da ação de educar. Assim, paralelamente à 

formação é necessário destinar recursos para melhorar as condições de trabalho e de salário 

dos professores, planos de carreira, melhorar as condições de funcionamento das escolas, 

aparelhando-as de modo que possam funcionar com turmas com número adequado de alunos 

e ampliando-se o tempo de permanência das crianças nas escolas, bem como ampla relação 

com a comunidade e com os problemas sociais. A cultura local e mundial são elementos 

construtores da organicidade da escola como elemento vivo da sociedade. 
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Capítulo 5 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já muitos equívocos se traçaram nas estratégias para a entrada das 

TIC na escola. O primeiro foi de achar que os encantos da 

modernidade levariam os professores, diretores e alunos a receberem 

com alegria e sem resistências as tecnologias como suporte da 

aprendizagem e do ensino. 

 

Fernando José de Almeida, Computador, escola e vida. 
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A epígrafe do início deste capítulo chama atenção para as dificuldades de se realizar 

coerentemente a entrada, a implantação e finalmente o uso efetivo das TIC nas escolas. O 

cenário, nas escolas estaduais do município de Belém, ainda se apresenta permeado de  

equívoco. Acompanhando a utilização da informática aplicada à educação nas escolas 

participantes desta pesquisa, identificaram-se diversas situações críticas. Com relação às 

questões mais gerais, sobressai-se a carência com relação à boa conservação nas dependências 

das escolas pesquisadas. Nos depoimentos dos gestores destaca-se a peleja pela formação de 

turmas, pois segundo eles tem crescido as taxas de desistência pelo ensino público nas escolas 

por eles administradas. Apesar das origens da evasão escolar estarem ligadas a diversas 

causas — deterioração da qualidade e imagem da rede pública, bem como a mistificação da 

qualidade da rede privada —, o longo período sem aulas motivado por paralisações dos 

docentes, tem na visão dos entrevistados, reforçado esse quadro. A última greve, com início 

em agosto de 2011, na rede estadual durou 52 dias e, de acordo com o diretor executivo do 

Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará (SINTEPP) foi motivada, 

principalmente, pelo descumprimento da lei do piso salarial nacional e pela ausência da 

implantação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) aos docentes da rede 

estadual. Ainda de acordo como esse diretor, o PCCR embora tenha sido aprovado em 2010 

foi implementado em 2012 apenas parcialmente. 

Todos os gestores ouvidos mencionaram empregar recursos próprios na tentativa de 

assegurar o bom funcionamento das escolas. Iniciativas para captação de recursos, tais como 

rifas e vendas, também foram mencionadas pelos administradores escolares. Esses recursos 

financeiros são aplicados aos mais variados fins, desde manutenção física do estabelecimento 

escolar até o atendimento da merenda aos estudantes. Deve-se destacar a excessiva carga de 

trabalhos burocráticos executados pelos gestores escolares, o que nas escolas visitadas, 

relaciona-se ao quadro reduzido de técnico-administrativos.  

A falta de um efetivo plano de gestão oficial e um rigoroso acompanhamento pelos 

órgãos gestores do sistema público de ensino, deixa a escola livremente nas mãos dos gestores 

que passam pelo cargo. Assim, percebe-se, a partir das falas dos gestores aqui entrevistados, 

que cada um imprime ao longo de sua gestão as características que julgam ser mais 

apropriadas. 

Como apresentado na introdução, este estudo tem como objetivo fazer um estudo da 

implementação da informática aplicada à educação nas escolas da rede estadual do município 

de Belém, buscando-se entender a relação deste cenário com a elaboração das políticas 

públicas do Estado brasileiro. Os aspectos que serão analisados neste capítulo dizem respeito 
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às condições de trabalho dos professores, às condições estruturais da sala de informática, à 

formação docente para uso da TIC. A partir dessa pequena contextualização, começa-se a 

exposição e análise dos dados coletados individualmente nas 13 escolas participantes desta 

pesquisa. 

5.1 Trabalho Docente e suas Condições Objetivas 

 

5.1.1 Aspecto Salarial  

 

Em depoimentos colhidos durante a pesquisa de campo, constatou-se que os docentes, 

em termos de regime de trabalho, na rede estadual paraense, distribuem-se de acordo com o 

quadro 3, considerando-se 5 semanas de aulas: 

 

QUADRO 3 
Jornada de trabalho na rede estadual paraense 

Carga horária semanal Carga horária mensal 

20h 100h 

30h 150h 

40h 200h 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos depoimento dos participantes. 

 

Todos os participantes se declaram professores efetivos da rede estadual de ensino. Foi 

possível constatar que a situação salarial melhora com o passar dos anos na atividade docente, 

por meio dos incentivos dados, como adicionais por tempo de serviço e/ou de qualificação. 

Assim mesmo, o que se evidencia é a pouca atratividade salarial da carreira docente. Os 

salários pagos aos professores da educação básica com formação em nível superior, 

encontram-se em posição bem inferior quando comparados a outros profissionais com nível 

de formação equivalente ou mesmo inferior (ALVES; PINTO, 2011). Esse fator pode estar 

relacionado à eventual duplicação da jornada de trabalho, como forma de melhorar o padrão 

de remuneração, o que, em muitos casos, está vinculado a um fenômeno que afeta 

negativamente a prática do magistério, em especial dos docentes que exercem suas atividades 

na educação básica: a atuação em escolas distintas. Dos participantes, 6 concentram suas 

atividades profissionais, exclusivamente na rede estadual de ensino, 4 fazem complementação 
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salarial na rede de ensino privada, 1  professor relatou utilizar-se dos finais de semana para 

ministrar aulas de reforço e apenas 1 participante divide sua jornada de trabalho entre a rede 

estadual e municipal. Há também, entre os participantes, 1 que tendo realizado dois concursos 

públicos para a rede estadual de ensino, divide sua jornada de trabalho entre a sala de aula em 

uma escola e um cargo administrativo em outra. O que há em comum no grupo é que todos 

têm como atividade principal o magistério, sendo esse também a principal fonte de sustento.  

A composição salarial dos professores com formação de nível médio e jornada de 40 

horas semanais, se dá pelo salário base, que é — de acordo como piso nacional de 2012 — de 

R$ 1.451,00, acrescido de tempo de serviço, tempo na carreira e titularidade. Há também um 

acréscimo de 20% sobre o piso salarial correspondente as aulas suplementares (que se aplicam 

apenas aos professores regentes de classe, aqueles lotados exclusivamente em sala de aula).  

De acordo com o quadro 4 (página 87) pode-se perceber que o teto salarial dos 

professores, já próximos do final de carreira, é em torno de 6 salários mínimos. O 

desempenho de algumas funções na escola tais como, direção ou vice direção, influencia na 

faixa salarial dos docente durante o período de vigência do cargo. De acordo com o quadro 4 

o participante com seis anos de serviço na rede estadual consegue atingir o teto salarial da 

profissão. Esse fato é em decorrência do mesmo estar recebendo uma gratificação pela função 

de vice direção em uma escola da rede. A titularidade dos docentes também produz efeitos 

salariais de acordo com o nível do curso concluído (especialização, mestrado ou doutorado). 

No quadro 4, pode-se verificar que 1 participante em final de carreira conseguiu atingir 

aproximadamente 7 salários mínimos, isso se dá pelo fato desse ter concluído uma pós-

graduação stricto sensu (mestrado). No quadro 4 observa-se também que um participante com 

17 anos de docência na rede estadual não atingiu a faixa salarial natural para o seu tempo de 

serviço. Isso justifica-se pelo participante ter uma carga horária de trabalho na rede estadual 

menor (30 horas semanais) em relação ao participante que tem os mesmos 17 anos de 

atividade docente nesta rede de ensino. O participante que declarou seus rendimentos na faixa 

de 3 salários mínimos é o mais recente dos contratados pela rede estadual paraense, com três 

anos no cargo. Esse participante relatou que anualmente assume na rede estadual a carga 

horária mínima exigida (20 horas semanais), pois devido ao baixo salário oferecido pelo 

estado, dedica boa parte de suas atividades profissionais a cursos preparatórios ao vestibular. 

Nas palavras desse participante: 

 

“Não se compara o que eu consigo arrecadar no setor privado em relação ao setor 
público. É uma disparidade muito grande. O que primeiro me interessa no estado é 
ajudar. Têm pessoas aqui que precisam muito. Quando eu entrei em sala de aula na 
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escola pública eu tive um choque de realidade grande, que me fez um bem enorme. 
Passei a ser uma pessoa bem melhor. Eu fui dar aula para alunos que queriam tanto 
aprender que isso acabou me motivando; aumentou minha vontade de educar e ajudar. 
Isso me ajudou a ver minha profissão de uma forma mais brilhante. Eu vi, por 
exemplo, um aluno com uma filhinha de 3 anos em uma turma da EJA. Ela ficava 
sentadinha esperando a aula do pai terminar. Ela passava todas as suas noites 
assistindo aula. Uma vez eu trouxe um ursinho de pelúcia pra ela ficar brincando 
durante a minha aula. Eu vi tanta coisa na escola pública que me motivou a ajudar. 
Mas financeiramente não acho nem um pouco rentável. Outro motivo que prende ao 
estado é com relação à estabilidade. Eu penso no futuro, em uma aposentadoria, uma 
garantia que o setor privado nunca vai me dar. Hoje tá ótimo eu rendo, mas daqui a 
alguns anos? Eu não sei mais quanto tempo vou render o que rendo hoje a 11 anos 
ministrando aulas para as turmas de preparação ao vestibular” (Informação verbal 
gravada)28. 

 

 

O exercício profissional da docência é afetado pelo baixo salário oferecido. Diante da 

situação salarial, pôr em prática os requisitos profissionais e éticos da profissão do magistério 

fica seriamente comprometido. Para Libâneo (2009, p. 90) o profissionalismo docente está 

relacionado com o: 

 

[...] compromisso com um projeto político democrático, participação na construção 
coletiva do projeto pedagógico, dedicação ao trabalho de ensinar a todos, domínio 
da matéria e dos métodos de ensino, respeito à cultura dos alunos, assiduidade, 
preparação de aulas etc. 

 

 

Deve-se ressaltar que por trás da discussão da remuneração estão presentes fatores 

importantes que afetam o processo de garantia de uma escola pública de qualidade, tais como: 

atratividade de bons profissionais para a carreira e de alunos bem preparados para os cursos 

de licenciatura (GATTI et alii, 2009); valorização social do professor num contexto de 

precarização e flexibilização do trabalho docente em decorrência das reformas educacionais 

recentes (OLIVEIRA, 2004); abandono da sala de aula em busca de outro trabalho, escolha de 

cursos de licenciatura ou pedagogia como última opção — em muitos casos, são alunos que 

obtiveram classificação mais baixa no vestibular — (LIBÂNEO, 2009). O baixo retorno 

financeiro, dado que vivemos em uma sociedade sob a lógica capitalista, leva os estudantes, 

dentre outros fatores que serão abordados na seção seguinte, a não desejarem se tornarem 

professores da educação básica no Brasil (ALVES e PINTO, 2011). 

No que tange à busca pela ampliação da cultura, essa também é afetada pela situação 

salarial dos professores. A pauperização profissional significa empobrecimento da vida 

                                                 
28 Informação do participante P9. 
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pessoal, sobretudo no que se refere ao acesso a bens culturais, especialmente àqueles relativos 

ao desempenho da atividade docente. 
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QUADRO 4 

Faixa salarial, tempo de vínculo empregatícios na rede estadual e locais de atuação dos docentes 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

Regime 
de 

trabalho 
40 h 40 h 40 h 40 h 40 h 40 h 40 h 40 h 20 h 30 h 40 h 40h 40h 

Vínculo 
empre- 
gatício 

Rede 
Estadu

al 

Rede 
Estadu

al 

Rede 
Estadual/ 

aula 
particular 

Rede 
Estadual 

/ 
Particular 

Rede Estadual/ 
fez dois 

concurso p/ 
professor e 

cargo 
administrativo 

Rede 
Estadu

al 

Rede 
Estadual 

/ 
Particular 

Rede 
Estadu

al 

Rede 
Estadual/ 

Preparação 
p/ 

vestibular 

Rede 
Estadu

al 

Rede 
Estadual/ 
Municípal 

Rede 
Estadual 

Rede 
Estadual/ 
Particular 

Quantida
de de 

escolas 
que 

atende 
na rede 
estadual 

2  3  1  1 2 1 2 3 1 1 1 3 1 

Tempo 
de 

vínculo 
c/ o na 
rede 

estadual 

25 24 26 10 4 12 6 17 3 9 17 24 20 

Faixa 
salarial 

7 6 6 5 4 5 6 6 3 5 3 6 6 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos depoimento dos participantes.
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5.1.2 A natureza da atividade docente 

 

Com relação à duração da jornada semanal de trabalho há uma questão que é preciso 

considerar: ser professor não se resume a ministrar aulas. A jornada total da atividade docente 

deve prever o tempo dedicado às atividades extraclasse, de planejamento, elaboração e 

correção de atividade discentes. O que foi observado na rede estadual de ensino paraense é 

que não são consideradas e tampouco remuneradas as atividades extraclasse realizadas pelos 

professores, parte integrante de sua jornada de trabalho. 

No quadro 4 é apresentada parte da composição da jornada de trabalho dos 

participantes. A quantidade de turmas atendidas pelos docentes está diretamente relacionada 

ao seu regime de trabalho e de acordo com a carga horária de suas disciplinas. O 

envolvimento em atividades pedagógicas da escola também é um componente da carga 

horária de trabalho docente.  

Um dos participantes, professor da disciplina de Matemática, informou ministrar 4 

aulas por semana em 10 turmas para atingir uma jornada semanal de 40 horas-aula. Tendo 

esse participante declarado ter em torno 30 alunos/turma, são mais de 300 provas e/ou 

trabalhos, no mínimo, a cada bimestre, para elaborar e corrigir. Há de se ressaltar que existem 

disciplinas com 2 horas-aula por semana, o que sobrecarrega ainda mais o trabalho docente 

(ver o quadro 5, sobre o número de turmas e alunos por turma, bem como, dados sobre o 

processo avaliativo). De acordo com o quadro 5 o participante P5, com toda sua carga horária 

de 200 horas mensais, concentrada em sala de aula, é o que apresenta a maior quantidade de 

turmas atendidas por semana. Isso porque sua disciplina de Geografia e Estudos Amazônicos 

— pertencente ao currículo do 6º ao 9º ano do ensino fundamental — tem uma carga horária 

semanal reduzida.  

Os dados relativos ao número de atividades avaliativas são relevantes porque mostram 

o impacto que essa atividade tem no cálculo real da jornada docente. O número de atividades 

que contam para a nota final/bimestral do estudante varia de acordo com o professor e com a 

quantidade de turmas atendidas. O que se pode observar é que normalmente se têm de 2 a 3 

trabalhos e mais uma prova como culminância de um bimestre. Dessa forma, conforme 

apresentado no quadro 5, o participante P5, atendendo semanalmente 11 turmas, ocupa-se, de 

aproximadamente 1.320 atividades, que envolvem elaboração e correção para cada bimestre 

do ano letivo. 
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QUADRO 5 
Quantificação das atividades dos docentes participantes 

Participante P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 
Quantidade 
de turmas 
atendidas por 
semana 

9 2 4 5 11 4 2 8 0 10 0 4 

 
11 

Outras 
atividades 
desenvolvida 
na escola 

– SI SI SI – 

Pro-
jeto 
mais 

educa-
ção 

Vice 
dire-
ção 

SI SI – SI SI 

 
 

– 
 

Número de 
alunos 
atendidos por 
turma 

30 30 35 30 30 30 40 30 0 30 0 30 35 

Número de 
provas e 
trabalhos por 
bimestre 

4 3 3 4 4 4 3 3 0 4 0 
Nota 
expli-

cativa29 
2 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos depoimento dos participantes. 

 

Ainda com relação à jornada do professor, destaca-se que o número de turmas, a 

diversidade de disciplinas, e a quantidade de alunos por turma são elementos que influenciam 

na duração da jornada extrassala do docente (planejamento de atividades, correção de 

trabalhos e provas) e são aspectos fundamentais quando se pensa em educação em condições 

de qualidade e de trabalho adequados. Quanto ao número de turmas por professor, essa é uma 

variável fortemente associada à etapa de ensino em que leciona e o número é obviamente 

maior nas etapas em que há um professor específico para cada disciplina (ver quadro 5). Os 

professores das séries finais do ensino fundamental e do ensino médio são responsáveis por 

uma quantidade significativa de turmas. De acordo com o quadro 5, a jornada de trabalho do 

professor  constitui-se em sua totalidade nas horas utilizadas para o ensino com os alunos. A 

exceção é para os que atuam nos espaços especiais (sala de leitura, SI30, biblioteca e outros) 

ou cargos de gestão (direção ou vice direção escolar), ver quadro 4.  

                                                 
29 Este participante informou que por ministrar aulas nas turmas da modalidade EJA, a cada duas aulas realiza 
uma avaliação sobre o conteúdo abordado. Essa estratégia, além de permitir que os alunos acompanhem os 
conteúdos ministrados, é utilizada também para controle da assiduidade dos alunos, pois essas notas vão 
somando-se e são acrescentadas à nota final bimestral dos estudantes. 
30

 Com relação aos espaços pedagógicos das escolas da rede estadual, tais como a sala de informática (SI), de 
acordo com a portaria nº 023/2011, para cada turno deve ser lotado um professor, que obedecerá a seguinte regra 
de lotação: 30 (trinta) horas semanais nos turnos da manhã e tarde, e 25 (vinte e cinco) horas semanais para o 
período noturno. Entretanto, de acordo com o diretor executivo do sindicato e com os professores lotados nas SI, 
para o ano de 2012, contrariando a portaria de lotação e à revelia da direção escolar, o setor de lotação da 
SEDUC alterou o carga horária para os espaços pedagógicos. Houve uma redução para 20 horas semanais aos 
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De acordo com todos os participantes, não é contemplada para os professores, uma 

parcela de carga horária semanal às atividades complementares, realizadas fora de sala de 

aula, como as de planejamento e avaliação.  

A sobrecarga de trabalho mencionada pelos professores, especialmente aqueles 

atuantes exclusivamente em sala de aula, é um fator que na qualidade dos trabalhos por eles 

realizados, de forma geral e com relação ao uso das TIC, ou até mesmo relaciona-se à 

impossibilidade de uso desses recursos. A jornada de trabalho excessiva, os baixos salários, a 

legítima busca pela complementação de renda tem debilitado o processo mediador que deve 

haver entre o currículo escolar e sua apropriação pelos estudantes. A mediação pedagógica 

que poderia ser operada nesse ambiente tem sido comprometida diante da situação de 

precariedade pela qual passam os docentes da rede estadual paraense de ensino: condições de 

trabalho e salariais aviltadas. Consequentemente, dimensões importantes, relativas às 

atividades fins da escola,  passam a ser negligenciadas ou passam a ter um papel secundário 

no processo educativo. Assim, o controle da atividade do magistério, que diz respeito à 

capacidade inerente à natureza humana de antecipadamente projetar mentalmente o produto 

que pretende alcançar com seu trabalho, de forma a decidir sobre a melhor maneira de 

executá-lo fica significativamente comprometido. Referindo-se ao trabalho como objetivação 

do homem, Marx, citado por Lukács (2004, p. 61) diz que: 

  

 [...] Uma aranha executa operações que se assemelham às manipulações do tecelão, 
e a construção dos favos das abelhas poderia envergonhar, por sua perfeição, a mais 
de um mestre de obras. Mas há algo em que o pior mestre de obras supera a melhor 
abelha; é o fato de que, antes de executar a construção, projeta-a em seu cérebro. No 
final do trabalho, brota um resultado que antes de começar o processo já existia na 
mente do trabalhador, ou seja, um resultado que já tinha existência ideal (Tradução 
nossa). 
 

 

O procedimento que permite projetar, executar e avaliar um conjunto de ferramentas 

para a realização do trabalho, nas palavras do filósofo húngaro, relaciona-se à categoria 

ontológica central do trabalho: sua posição teleológica. Contudo, fica evidente que a 

capacidade de idealizar a atividade laboral, com os recursos tecnológicos disponíveis nas 

escolas, de maneira que esses contribuam qualitativamente com os objetivos a serem 
                                                                                                                                                         
docentes lotados nesse espaço independente do turno de lotação. Segundo o SINTEPP na folha de pagamento do 
mês de maio/2012 já foi realizada a alteração de carga horária. Aqueles professores que não forem lotados 
imediatamente em sala de aula, para compensar as 50 horas mensais extraídas dos espaços pedagógicos, mesmo 
com o semestre letivo tendo sido iniciado aproximadamente 30 dias (16 de abril), terão prejuízos financeiros no 
final do mês. O salário do professor é gerado a partir do montante da carga horária trabalhada no mês corrente, 
se um professor é 200 horas mensais, e por algum motivo, não fecha sua carga horária, ele apenas fará jus 
proporcionalmente aos valores relacionados à jornada efetivamente trabalhada na escola. 
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atingidos, vai-se perdendo diante das condições de trabalho aqui analisadas. Em decorrência 

disso, professores do ensino fundamental e médio passam a executores de tarefas, pelo grau 

de comprometimento de sua capacidade de conceber suas aulas, seus objetivos concretos e os 

meios necessários para alcançar esses objetivos. 

No quadro 6 é apresentada a rotina diária das atividades de um docente com uma 

jornada de trabalho de 200 horas aulas mensais. 

QUADRO 6 
 Rotina de trabalho diário dos participantes 

Atividades docente Duração em horas 
Preparação de aula 
 

2h 

Deslocamento para o trabalho 
 

2h 

Atendimento em sala de aula 
 

8h 

Correção de atividades 
 

1h 

Preenchimento de diários 
 

30 min 

Total 13h 30 min 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos depoimento dos participantes. 

 

Devido à grande quantidade de atividades realizadas fora de sala de aula (ver quadro 

6), todos os entrevistados afirmaram utilizarem-se de parcelas das aulas com os estudantes 

para poderem levar a cabo todas as tarefas. O participante P6 relatou que, quando lotado em 

turmas do fundamental  II (6º ao 9º ano), essa estratégia nem sempre é possível, pois devido à 

idade dos alunos dessa modalidade de ensino, a falta de atenção dispensada pelo professor em 

sala de aula, quase sempre gera desordem e dificuldade ainda maior no desenvolvimento do 

trabalho. Um dado sobre as estratégias utilizadas pelos docentes para realização das atividades 

extraclasse é exposto pelo participante P3: com carga horária para a SI o docente utiliza-se 

desse espaço, devido ao seu grande período de ociosidade,  para pesquisar sobre os assuntos 

referentes à sua disciplina, preparação de aulas, correção de provas e trabalhos, dentre outros. 

O participante P12, também lotado em sala de informática, relatou realizar as correções das 

atividades de seus alunos durante sua jornada de trabalho nesse espaço. Outro participante diz 

deixar de realizar muitos afazeres pessoais por conta de seu planejamento, e sempre dedica 

semanalmente uma tarde ou boa parte da noite para realizar a preparação das suas aulas. 

Outro fator relacionado com o período de tempo dedicado ao trabalho docente, refere-

se ao fato de todos os professores entrevistados, embora atuem em disciplinas correlacionadas 
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à sua área de formação, atendem turmas em séries e modalidade de ensino diferentes. Os 

entrevistados mencionaram que atendem turmas do fundamental maior (6º ao 9º ano) ao 

ensino médio. A diversidade de conteúdos exige que o professor dispense maior tempo para a 

preparação das suas aulas.   

Um dos entrevistados, responsável pela disciplina de língua portuguesa, relatou que é 

frequente em suas turma de educação de jovens e adultos (EJA)31, que engloba o 1º e 2º anos 

do ensino médio, ter que planejar as aulas sobre o conteúdo relativo a esse nível de ensino e, 

concomitantemente, ir fazendo o processo de alfabetização desses alunos. Segundo seu relato: 

 

“Eu vou fazendo um trabalho paralelo com os alunos. Os alunos que estão cursando 
o 1º ano da EJA já estão pensando no vestibular mesmo com toda a deficiência que 
eles têm. Ele já sonha em fazer um vestibular no futuro. E dessa forma o conteúdo 
dele não pode ser comprometido. A gente vai fazendo um jogo de cintura vai 
ministrando o conteúdo e vai de forma paralela trabalhando a dificuldade que eles 
têm na questão da escrita” (Informação verbal gravada) 32. 

 

A consolidação da apropriação dos objetos mais elementares da necessidade humana 

vai continuamente suscitando, em graus crescentes, a formação de necessidades 

completamente novas. Entretanto, percebe-se no trecho destacado pelo entrevistado, que a 

escola para o grupo de alunos mencionados, não está propiciando o domínio da linguagem 

escrita, elemento básico, incorporado à vida da sociedade atual, e sem o qual não se pode 

avançar no processo de aquisição do conhecimento e sem o que não se pode ser cidadão, isto 

é, não se pode participar ativamente da vida em sociedade. A diluição dos conteúdo escolares, 

tal como identificado por Saviani (2008) como uma tendência ao aligeiramento do ensino 

destinado às classes populares, tem sido reforçado em consequência das condições atuais do 

trabalho docente. Com relação a defesa e a valorização dos conteúdos escolares, Saviani 

afirma:  

 

[...] Os conteúdos são fundamentais e sem conteúdos relevantes, conteúdos 
significativos, a aprendizagem deixa de existir, ela transforma-se num arremedo, ela 
transforma-se numa farsa. Parece-me, pois, fundamental que se entenda isso e que, no 
interior da escola, nós atuemos segunda essa máxima: a prioridade de conteúdos, que 
é a única forma de lutar contra a farsa do ensino. Por que esses conteúdos são 
prioritários? Justamente porque o domínio da cultura constitui instrumento 
indispensável para a participação política das massas (idem, ibidem, p. 45). 

 

                                                 
31 Modalidade de ensino destinada às etapas do ensino fundamental e médio da rede pública brasileira, que 
recebem jovens e adultos que se encontram em distorção idade/série, por não terem completado os anos da 
educação básica em idade apropriada 
32 Informação do participante P2. 
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Segundo um dos entrevistados, vice-diretor em uma das escolas participantes, o 

planejamento das escolas é realizado uma vez por ano e sempre durante o recesso dos 

professores, que ocorre um mês antes do início do período letivo. Ao longo do ano são 

realizadas, não de forma sistemática, reuniões pedagógicas e a forma encontrada para esse 

encontro é dispensar os últimos horários das aulas. Ao se perguntar para um dos gestores, 

participante da pesquisa, como se dá os encontros para planejamento, ele relatou a seguinte 

situação: 

 

“Não fazemos encontros para planejamento. Até para poucas reuniões, a gente marca 
uma reunião, vamos supor que a gente marque às 10 horas da manhã, ai a gente está 
no decorrer da reunião, quando chega às 11 horas começa: “ei, tá no horário!”, “tem 
que acabar! tem que acabar!”. Às vezes a gente não conclui o que a gente quer porque 
os próprios professores saem da reunião, ai se perde, todo mundo quer sair. É um 
ciclo vicioso dentro do estado. Não é só aqui, é dentro de toda rede. Os professores 
parecem assim que eles não estão, não sei se é carga horária, não sei qual é o 
problema, eles têm essa dificuldade de dar parada” (Informação verbal gravada)33. 

 

A LDB estabelece que para o Ensino Fundamental e Médio, o efetivo trabalho letivo 

se constitua de 800 horas, de 60 minutos, por ano; eis o legal. No que diz respeito ao tempo 

destinado à atividade de sala de aula, o que se observou nas escolas pesquisadas foi uma 

flexibilização do dispositivo legal acima mencionado. A hora-aula dos estudantes na rede 

estadual do Pará é de 45 minutos para os turnos diurnos. Se não há alocação de horário 

específicos para as reuniões pedagógicas, para o planejamento das aulas e de outras atividades 

ligadas ao trabalho educativo, então recorre-se à parcela, já reduzida, do tempo de aula 

destinado ao ensino. Essa circunstância favorece o mecanismo utilizado pelos docentes 

entrevistados com relação à “execução” do currículo, expresso na seguinte fala: 

 

“Nas turmas em que não há condição de todo conteúdo ser levado a cabo, elegem-se 
os conteúdos que estão mais de acordo com o perfil dos estudantes daquela classe, 
que estão mais de acordo com o cotidiano deles” (Informação verbal gravada)34.  
 

 

Assim, o que se constata é que as condições objetivas de vida dos estudantes passa a 

ser a referência central para as atividades escolares. Embora, seja importante tomar a 

realidade dos alunos como ponto de partida ou como mecanismo de tornar mais esclarecedor 

determinado aspecto do currículo escolar, o ato de ensinar não pode limitar-se a esse estágio 

inicial de mediação da ação pedagógica. O papel do professor é de garantir que os conteúdos 

                                                 
33 Informação do participante P14. 
34 Informação do participante P8. 
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científico culturais, comprometidos com as lutas por uma transformação social35, sejam 

trabalhados pelos e com os alunos, encaminhando-os para uma prática social mais ampla. 

Sobre essa metodologia de ensino aprendizagem Saviani  (2008, p. 59) esclarece que: 

 

O movimento que vai da síncrese (“a visão caótica do todo”) à síntese (“uma rica 
totalidade de determinações e de relações numerosas”) pela mediação da análise (“as 
abstrações e determinações mais simples”) constitui uma orientação segura tanto para 
o processo de descoberta de novos conhecimentos (o método científico) como para o 
processo de transmissão-assimilação de conhecimentos (o método de ensino).  

 

Para o turno da noite percebe-se um enfraquecimento maior em relação ao 

cumprimento do currículo escolar. As aulas ministradas no período noturno tem apenas 40 

minutos de duração. Os motivos alegados pelos gestores e professores entrevistados com 

relação ao tempo menor de aulas destinado aos estudantes desse turno, deve-se aos seguintes 

fatores: de que os alunos da noite, na maioria trabalhadores, já chegam cansados às aulas e 

que portanto seria penoso deixá-los tanto tempo na escola; a criminalidade também é um fator 

que conta no estabelecimento da carga horária noturna; à noite professores e alunos ficam 

mais suscetíveis à criminalidade crescente na cidade. A dependência exclusiva de transporte 

coletivo também foi mencionada como fator que contribui para encerramento antecipado das 

aulas no período da noite. Os coletivos, em especial os dos bairros periféricos, diminuem ou 

encerram suas atividades mais cedo. Cabe destacar que no caso dos cursos noturnos, que são 

prioritariamente destinados à EJA, são os que mais necessitam efetivamente de aulas e os que, 

contraditoriamente, menos dispõem de acompanhamento pedagógico. Em especial, no caso 

dessa modalidade de ensino, foi mencionado pelos entrevistados que: “o ano letivo encerra-se 

sem que tenha havido tempo para que as dificuldades dos alunos dessas turmas sejam 

trabalhadas”. O que se constata é que as condições impressas na produção do trabalho 

docente, que têm como consequência o afrouxamento dos conteúdos de aprendizagem, são 

maneiras de enfraquecer o ensino e de desvalorizar os conteúdos escolares destinados às 

camadas populares. 

Outro fator que deve ser considerado na jornada de trabalho dos professores diz 

respeito ao seus locais de atuação profissional na rede estadual. O tempo de deslocamento 

entre residência e diferentes instituições de ensino, e entre estas, pode absorver significativa 

parcela de horas diárias dos docentes (ver quadro 4). Os professores participantes 

mencionaram ter que, para compor sua carga horária total de trabalho, se deslocar entre várias 

                                                 
35 Conhecimentos mais desenvolvidos e ricos que a humanidade venha construindo ao longo de sua história 
(DUARTE, 1999). 
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escolas indo em busca de turmas. Essa situação acaba por gerar conflitos de interesses, pois 

não há escola suficientemente disponível nos bairros para atender as demandas dos 

professores. Com a carga horária fragmentada os professores levam em torno de 2 horas 

diárias para o deslocamento entre as escolas. Cabe ressaltar que sobre o processo de lotação 

não há por parte da SEDUC, até o momento desta pesquisa, um procedimento padrão para 

alocar os professores nas escolas da rede estadual, tampouco uma orientação sobre as escolas 

com disciplinas sem professores alocados. Essa falta de organização no processo de lotação, 

pode ocasionar aos professores uma ampliação no número de escolas na composição de sua 

carga horária de trabalho. O acúmulo de escolas em diferentes bairros ou distritos pode levar 

os professores a atrasos recorrentes, que além de mais um fator que compromete a qualidade 

de ensino em sala de aula, gera problemas de relacionamento com a direção escolar. 

É oportuno mencionar a fala de um dos entrevistados, ocupante de um cargo 

administrativo da SEDUC, onde o mesmo reconhece que a rotatividade docente, ao 

comprometer a identidade professor/escola, tem como um das consequência a desvinculação 

docente em relação aos  projetos pedagógicos desenvolvidos nas escolas: 

 

“Eu acho que uma das causas da resistência dos professores é porque  o nosso 
professor não tem ainda uma escola, ele muda, talvez essa mudança seja um dos 
fatores. Porque ele não tem aquele momento de criar um vínculo muito forte com a 
escola. O professor está na primeira aula nesse colégio, na segunda em outro, na 
terceira aula já se encontra em outro colégio. Ele é um professor que muda muito de 
escola, ele é itinerante, hoje estou aqui, amanhã estou ali. [...] a secretaria de educação 
está fazendo um estudo para que a gente consiga, o mais rápido possível, locar esse 
professor em uma mesma escola, dependendo do porte da escola, isso é possível” 
(Informação verbal gravada). 
 
 

Ainda com relação às atividades inerentes ao trabalho docente, um ponto enfatizado 

pelos entrevistados, é com relação ao preenchimento dos diários de classe (mecanismo 

utilizado para o controle de frequência dos alunos e o acompanhamento das aulas 

ministradas). Segundo os 13 docentes participantes, nos últimos anos não é mais 

disponibilizado pela escola material impresso para esse fim. Os diários são disponibilizados 

on-line. Assim, na avaliação dos professores, há um trabalho redobrado, pois os mesmos têm 

que, em sala de aula, fazer o controle devido em folhas avulsas — quando é possível fazê-lo 

—  e posteriormente transferir para o sistema eletrônico da SEDUC. Esse fator tem sido 

determinante para que a prática de preenchimento dos diários venha se perdendo, pois a sua 

concretização, não é uma exigência da secretaria de educação, e dessa forma vem sendo 

substituído por outros mecanismos menos registradores das trajetórias diárias de ensino, tal 

como citado pelos participantes, a utilização recorrente às folhas avulsas. 
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A importância de se considerar as atividades docentes que extrapolam o espaço e o 

tempo da sala de aula não pode ser subestimada.  Deve-se ressaltar que o pagamento das aulas 

suplementares em contracheque mesmo sendo um reconhecimento de que o trabalho docente 

não se limita à sala de aula, ainda é uma meia vitória. O Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração (PCCR) dos professores da rede estadual aprovado em 2010 pelo poder 

legislativo estadual, institui, dentre outros elementos, que 1/4 da carga horária do professor 

seja direcionada às atividades extra sala de aula. Entretanto, os docentes ainda esperam pela 

efetiva implantação do PCCR. Assim, envoltos com a quantidade de atividades extraclasse, e 

tendo necessidade de complementação da renda salarial, os professores entrevistados se 

mostram comprometidos com a educação pública. Um fato que reflete esse compromisso é 

todos terem mencionado restringirem seu tempo supostamente livre para atingirem os 

objetivos da produção escolar. Há reivindicações dos professores para que seja reconhecido o 

trabalho excedente das salas de aulas, e que esse tempo seja acrescido à carga horária de 

trabalho dos docentes. 



99 

 

5.2 Formação Profissional para Uso das TIC 

 

Este tópico descreve os aspectos relacionados à formação dos participantes desta 

pesquisa, especialmente, às questões que envolvem o uso didático das TIC no processo de 

ensino e aprendizagem. A carga elevada de atividades docentes mencionadas no tópico 

anterior reflete-se na formação dos professores, que também resulta precária, o que, em 

consequência, traz dificuldades para a apropriação e aplicação da teoria, como será mostrado 

nesta parte do texto.  

Os professores participantes da pesquisa compunham um grupo bastante heterogêneo 

em termos da natureza de sua formação básica (formação em  graduação). Do grupo 

entrevistado, todos possuem formação em nível superior, tendo cursado faculdade de 

diferentes cursos de Licenciatura Plena: 4 professores possuem Licenciatura Plena em 

Matemática, 3 em Letras, e 1 em cada um dos seguintes cursos: Ciências e Matemática, 

Filosofia, Geografia, Ciências, Física e Química e Biologia. Parcela significativa da amostra 

(8 professores) também possui pós-graduação lato sensu. Apenas um participante declarou ter 

finalizado uma pós-graduação stricto sensu (mestrado). Ressalte-se que apenas uma das pós-

graduações realizadas foi na área específica da informática aplicada à educação; dentre as 

demais, somente um dos participantes informou que fazia parte do currículo da sua 

especialização uma disciplina voltada para o uso das TIC, o que ele caracterizou como 

insuficiente para um maduro uso dessas tecnologias em sua disciplina de Matemática.  

Um dado importante a ser destacado é que segundo relato de um participante, que 

ocupa o cargo de gestor de uma das escolas visitadas, ainda há no quadro de docentes efetivos 

da rede estadual professores sem formação em curso superior. Esses, conforme o julgamento 

desse participante, por estarem próximos da aposentadoria, não se motivam a realizar um 

curso de nível superior. Essa característica, ainda presente nas escolas, acaba, segundo um 

professor entrevistado, por deixar sérias lacunas na formação dos alunos do ensino 

fundamental menor (1º ao 5º ano). “Esses chegam no 6° ano sem uma base consolidada, por 

exemplo, de aritmética e daí decorrem as grandes dificuldades no aprofundamento da 

Matemática nas séries subsequentes”. Essa realidade comprova a importância da formação de 

professores, conforme sustenta Almeida (2012, p. 1058) “a melhoria da educação básica 

evidencia a relevância de atuar simultaneamente na universalização da formação em nível 

superior e elevar o nível de educadores para além da graduação”. Um professor com formação 

de base consolidada pode afetar positivamente a vida acadêmica dos seus alunos e, 
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potencialmente, estar preparado para se posicionar diante dos desafios inerentes ao trabalho 

do magistério.  

Dos trezes professores entrevistados, 7 têm carga horária, total ou parcial, destinada à 

SI. Segundo esses professores, a sistemática de formação para o uso das TIC envolve três 

modalidades de cursos, assim constituídos: Introdução à Educação digital (40 horas); 

Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC (100 horas) e Elaboração de 

Projetos (40 horas). Todos esses cursos acontecem no âmbito do NTE e são ofertados nos 

turnos manhã, tarde e noite. Ao se referirem a esses cursos, observam-se diferentes 

compreensões em relação às contribuições e limitações no processo de aperfeiçoamento nas 

práticas profissionais dos entrevistados.   

Um dos participantes (P12) informou que sua formação para o uso da SI ocorreu na 

última turma em que a carga horária do curso total era de 360 horas, distribuídas ao longo de 

3 meses. Esse mesmo participante informou que atualmente já podem ser lotados, na sala de 

informática, professores que tenham participado de pelo menos 1 curso de 100 horas aula. 

Segundo esse participante: 

 
“Não tem como o professor desenvolver um bom trabalho nesse espaço com um curso 
de 100 horas. Isso é insuficiente. Além do curso ofertado pelo NTE eu realizei uma 
especialização voltada para a área de informática aplicada na educação. Hoje se pode 
ser lotado com uma carga horária de curso muito reduzida e a meu ver isso 
compromete o trabalho desenvolvido nas SI” (Informação verbal gravada)36. 
 
 

Os demais participantes desse subgrupo (6 professores) afirmaram ter finalizado, ao 

menos, o curso Ensinando e Aprendendo com as TIC, com 100 horas aulas. Conforme 

mencionado pelos professores essa é uma condição indispensável para os que solicitam 

destinar parte de sua jornada de trabalho a uma SI na rede estadual. Em relação à participação 

nos outros dois cursos, esses entrevistados disseram alternarem-se entre um e outro. Apenas 

2/6 afirmaram ter finalizado o três cursos relacionados ao uso das TIC como recurso 

pedagógico promovido pelo NTE. 

Dentre os depoimentos registrados no decurso das entrevistas, identifica-se como 

entrave à participação nos cursos oferecidos pelo NTE a forma de liberação dos docentes para 

participarem dos referidos cursos. Tais depoimentos indicam que iniciativas individuais, sem 

grande alcance, vão sendo tomadas pelos professores que acreditam no potencial da SI . Um 

participante, lotado na SI, ao perceber as dificuldades dos professores em relação ao uso 

adequado dos computadores, tentou realizar uma das oficinais oferecidas pelo NTE na escola 

                                                 
36 Informação do participante P12. 
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na qual trabalha.  Entretanto, a direção da escola se recusou a liberar os professores regentes 

de classe para tal processo formativo, alegando que os alunos não poderiam ficar sem 

professor. De acordo ainda com o entrevistado, alternativamente, foi pensado no momento 

pós avaliação dos alunos para a oferta do mini curso. É comum, de acordo com o entrevistado, 

que em períodos avaliativos as aulas se encerrem, por exemplo, para o turno matutino às dez 

horas, dessa forma a carga horária matinal poderia ser preenchida com o referido curso. Dessa 

vez, foram os próprios professores que se opuseram a frequentá-lo, pois esse intervalo, 

segundo eles, já é utilizado para correção das provas aplicadas aos estudantes. Devido à 

ausência de participantes o curso não pôde ser ministrado. Outro professor lotado em uma SI, 

também incomodado pela baixa frequência dos professores regentes nesse espaço, informou 

estar elaborando uma oficina a ser ministrada aos sábados. Quando foi perguntado a ele se um 

curso disponibilizado nos finais de semana teria público, o professor manifestou dúvidas a 

esse respeito, dizendo, entretanto, acreditar na boa vontade dos docentes. No depoimento 

abaixo fica evidenciado o motivo do pouco interesse dos professores regentes em participar 

das ações de formação promovidas pelo NTE: 

 

“Eu estou ciente da oferta desses cursos. Eles aparecem com frequência. O que ocorre 
é que eles são ofertados ao longo do ano letivo. Então, poucos professores conseguem 
frequentar. Quando frequentam vão dois dias, período em que faltam na escola. 
Depois voltam para a escola e faltam no curso. A frequencia fica oscilando. Amanhã 
vai ao curso e falta na escola...Creio que deveria ter um professor substituto para que 
os professores de sala de aula pudessem frequentar o curso, dessa forma os alunos não 
sairiam perdendo, porque fazer o curso durante as férias fica complicado” 
(Informação verbal gravada)37. 

 

Os relatos mencionados acima revelam que há dois aspetos importantes para a busca 

de alternativas com relação à participação dos professores nos cursos de formação ofertados. 

De um lado, mostra que os docentes, estão presos a uma organização do trabalho pedagógico 

vigente no ambiente escolar. O peso dessa organização suplanta qualquer iniciativa dos 

professores. Por outro lado, evidencia-se uma fragmentação e descontinuidade nos cursos 

ofertados aos docentes. Um programa de formação tem que se desenvolver num tempo 

suficiente para que as habilidades e os conceitos que se pretende que sejam incorporados 

pelos participantes, de fato, se convertam numa espécie de segunda natureza. Isso demanda 

tempo; tempo para que os conteúdos assimilados no processo de formação se tornem 

irreversíveis (SAVIANI, 2008). Para esse autor: “a continuidade é, pois, uma característica 

própria da educação” (idem, ibidem, p. 127).  Ainda de acordo com esse autor, referindo-se à 

                                                 
37 Informação do participante P13. 
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problemática da insuficiência de tempo na formação docente, agravada pelo acúmulo de 

sobrecarga de aulas: 

 

Em tais condições, fica difícil para esses professores assimilar as propostas teóricas e 
procurar implementá-las na sua prática. Evidencia-se aí um quadro de precariedade 
que repercute na teoria, colocando óbices para o seu desenvolvimento e para a 
verificação do grau em que as propostas teóricas de fato podem ser alternativas para 
um trabalho qualitativo pedagogicamente diferenciado (idem, ibidem, p. 116). 

 

Foi verificado, com relação às opiniões dos professores entrevistados, em decorrência 

da adesão às atividades de formação para o uso pedagógico das TIC, dada a não liberação de 

carga horária para essas, um comprometimento do tempo destinado às atividades pessoais. 

Todos os participantes que frequentaram os cursos de formação ofertados pelo NTE relataram 

que a fronteira entre o trabalho realizado na escola e o trabalho no ambiente privado se 

fragilizam nesse período, com consequências para o convívio dos docentes com suas famílias, 

com os momentos de lazer e repouso. Essa nova demanda de formação tem tido 

consequências na intensificação do trabalho docente e na vida privada do professor. Portanto 

constata-se que o modelo de formação a que estão submetidos os professores, em conjunto 

com as condições de trabalho, tem contribuído para acentuar a intensificação e a precarização 

do trabalho docente. Todos os participantes mencionaram a necessidade de um maior 

incentivo por parte da rede estadual para que parcelas mais significativas de docentes possam 

usufruir desse processo de formação. Abaixo, depoimentos a esse respeito: 

 

“O estado não dispensa pelo fato de serem cursos extracurriculares. Como eu queria 
ser lotado na SI eu tentei conciliar o meu tempo e fiz os cursos exigidos por ocasião 
da lotação. Eu tive que me virar. Até hoje, eu fui a uma reunião pouco tempo atrás no 
NTE e a gestora me informou que tem alguns cursos sendo oferecidos, mas que nós 
infelizmente não poderíamos ir no horário de trabalho, que não poderíamos pedir 
dispensa para fazer o curso. Eu acho que o estado deveria flexibilizar mais um pouco 
até para nós termos uma formação melhor. Como eu vou me inscrever no curso e 
largar meu outro trabalho? O curso é para o bem do meu trabalho no estado e por isso 
acho que é ele quem deveria abrir mão” (Informação verbal gravada)38. 
 

“Eu aproveitava o tempo que eu tinha disponível para eu fazer o curso, pois a escola 
não liberava e eu queria fazer. Utilizava-me do contra turno, corria atrás” (Informação 
verbal gravada)39. 
 

Quem tem interesse em realizar os cursos ofertados pelo NTE deve encontrar, por 

iniciativa própria, formas para frequentá-lo. Outro participante lotado na SI  relatou que por 

ocasião da oferta dos cursos, que coincidia com um dos seus turnos de trabalho, solicitou 

                                                 
38 Informação do participante P9. 
39 Informação do participante P2. 
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autorização à direção da escola para liberação da turma na qual ministrava suas aulas para 

poder participar do referido curso, tendo sua solicitação atendida. Perguntou-se ao professor 

se havia posteriormente um planejamento para reposição dessas aulas ou uma política de 

substituição do professor. O mesmo relatou que: “vai dando-se um jeitinho para se ir 

ajustando os conteúdos ao tempo de aula efetiva”. Percebe-se na fala do professor que tais 

mecanismos informais de liberação acabam por comprometer o tempo total da disciplina da 

turma; não há reposição dessas aulas e tampouco um planejamento para colocar outro 

professor nessas turmas, de forma a se garantir a execução do calendário acadêmico aos 

estudantes. 

O longo tempo de espera pelo serviço de manutenção dos computadores nas escolas, 

acaba por suscitar, por parte dos professores lotados na SI,  a necessidade desses entenderem 

alguns questões técnicas ligadas a problemas simples: 

 

“[...] Eu, por exemplo, não tenho curso de manutenção; eu conheço, sei mexer, 
trabalhar com o computador, mas deu um problema nos computadores eu não sei 
resolver. A gente não pode abrir o computador e ficamos a espera do técnico da USE. 
Geralmente o técnico nunca monta um horário de visita, ele deixa livre e acaba não 
passando com a frequência necessária” (Informação verbal gravada) 40. 
 

“[...] O que eu aprendi para intermediar os professores está ótimo. Mas faltam mais 
coisas, por exemplo, o manuseio dos computadores em si. Nós trocamos recentemente 
do sistema operacional denominado BOTO SET CABANO41 pelo Linux Educacional. 
Eu tenho três máquinas apenas com o Linux Educacional, porque eu não sei fazer 
isso. Tenho que esperar pelo técnico que além de atender um conjunto de 17 escolas 
no município às vezes é solicitado também por escolas no interior do estado. Agora 
ele se encontra em Afuá. Se a gente tivesse uma formação técnica seria ótimo porque 
às vezes chamamos o técnico e são coisas bestas que em um segundo eles consertam. 
Se o professor tivesse uma formação técnica estaria mais embasado para ajudar o 
professor de sala de aula. Têm dois computadores que não estão passando a imagem 
para o monitor e por isso estão parados aguardando a visita técnica” (Informação 
verbal gravada)42. 

 

No depoimento abaixo reforça-se a necessidade de uma formação que contemple 

também aspectos técnicos elementares: 

 

[...] O curso realizado no NTE é mais voltado para informática educativa, sobre 
softwares educativos. Mas eu acho que seria interessante o professor lotado em sala 
de informática fazer um curso técnico também. Porque problemas surgem e eu não 
me sinto com habilidade necessária para sanar certa dificuldade técnica que a 
máquina venha a oferecer. Aí fica complicado, porque se der um probleminha eu não 

                                                 
40 Informação do participante P2. 
41Trata-se de uma personalização do LINUX voltado à educação elaborado pelo Centro de Processamento de 
Dados da UFPA mantido em forma de convênio entre a universidade e a SEDUC, cujo contrato encerrou-se em 
2011. 
42  Informação do participante P11. 
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sei manusear a parte técnica e operacional do computador. Eu me sinto capaz de 
gerenciar qualquer situação que não seja um problema técnico com a máquina. Por 
exemplo, às vezes eu quero trocar um cabo ou coisas dessa natureza e aí eu tenho que 
me virar; por isso a importância da rede estadual oferecer um curso permanente sobre 
manutenção de máquinas, ainda que fosse sobre noções básicas (Informação verbal 
gravada) 43. 

 

O conteúdo dos cursos direcionados ao uso pedagógico dos computadores também foi 

abordado pelos entrevistados e todos mencionaram sentirem a necessidade de uma formação 

que plenamente integre os computadores ao currículo. Fica evidenciado, nos depoimentos dos 

professores entrevistados, que eles reivindicam cursos direcionados à sua área de formação e 

atuação profissional específica. É importante que essa demanda esteja presente no eixo de 

articulação curricular da política de formação da rede estadual paraense de ensino. A 

declaração abaixo, de um professor com carga horária totalmente dedicada à sala de aula, 

aponta para um modelo de formação que contemple, com enfoque prático, as especificidades 

de cada disciplina que compõe o currículo escolar: 

 

“Eu achei os conteúdos do curso muito bons. Coisas que eu não vi na universidade. 
Mas eu achei que era muito teórico. A questão prática para trabalhar na sala de aula 
eu via que não tinha. Ao menos na parte de matemática. O que eu esperava era 
metodologia de ensino para matemática. A parte teórica era muito boa e profunda, o 
que demandava dedicação para o estudo. Porém faltaram assuntos específicos da 
minha área. O que eu percebi que era um curso para preparar professores para 
trabalhar no laboratório de informática. A gente precisa de uma melhor preparação na 
área específica de formação, por exemplo, no aprofundamento de softwares voltados 
para nossa área de atuação (Informação verbal gravada) 44. 

 
 

Outros dois participantes, lotados parcialmente em uma SI, relatam suas compreensões 

acerca das limitações do modelo de formação promovido pelo NTE: 

 

“Os três cursos oferecidos pelo NTE são os básicos. Mas precisamos de mais 
formação. Por exemplo, fiz um blog pra escola, mas não pude levá-lo adiante. O curso 
que eu fiz lá foi limitado pra mim. E por isso até hoje o blog da escola está parado. Às 
vezes eu trago os meus filhos formados em engenharia da computação para me dar 
uma força aqui no laboratório” (Informação verbal gravada) 45. 
 
“Uma questão que coloco como principal é formação dos professores para utilização 
da ferramenta. Eu não quero dizer que os professores não sabem trabalhar com o 
computador. O problema é que eles não conhecem softwares. Falta para eles um 
aprofundamento nos programas específicos. Muitas das vezes eu próprio crio as aulas. 
Eles me dão o assunto e eu vou buscar meios para elaboração da disciplina. Falta uma 
formação para o professor de sala de informática e para o professor de sala de aula 
também” (Informação verbal gravada) 46. 

                                                 
43 Informação do participante P9. 
44 Informação do participante P10. 
45  Informação do participante P11. 
46  Informação do participante P4. 
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Outro entrevistado lotado em uma SI identifica que a falta de uma formação 

consistente pode ser uma das causas da baixa procura por parte dos demais professores para 

utilização desse espaço. Segundo relato desse entrevistado, nas aulas ministradas na sala de 

informática o professor regente acaba se expondo: “há casos em que o professor  apresenta 

dúvidas com relação ao conteúdo da sua disciplina, e na maioria da vezes uma dependência 

técnica total do profissional lotado no SI”. De acordo com o entrevistado, esse tipo de 

situação acaba influenciando no retorno dos professores à sala de informática. Na escola desse 

participante, a maioria das aulas ali ministradas é ofertada pela próprio professor lotado na 

SI47. 

O processo de formação, para o grupo de professores pesquisados, não tem 

contemplado o que Lukács (2004, p. 70) assinala como prioridade na busca dos meios mais 

adequados para realização do fim posto: 

 

[..] A investigação tem, em si, uma dupla função: por um lado, revela o que se acha 
presente em si nos objetos em questão, independentemente de toda consciência; por 
outro, descobre nos objetos novas combinações, novas possibilidades de função, 
através de cujo colocar em movimento pode somente ser realizado o fim 
telelogicamente posto. No ser em si da pedra não se encontra nenhuma intenção, e 
mesmo nenhum indício de que ela possa ser usada como faca ou como machado; mas 
somente pode admitir essa função como ferramenta se suas propriedades 
objetivamente presentes em si, são capazes de uma combinação tal que a torne 
possível (Tradução nossa). 
 
 

Lukács (2004) defende que o processo de apropriação de uma determinada objetivação 

humana não é algo que se dá espontaneamente. Ao contrário, para compreendê-la para além 

das aparências, para além do imediato é determinante que o processo formativo seja 

fundamentado em condições que de fato favoreçam, aos estudantes em geral e aos professores 

em particular, o domínio do conhecimento em questão como um todo.  

Além das questões técnicas, surge a pergunta sobre as modalidades de formação e 

espaços para proporcionar oportunidade para uma madura reflexão sobre o novo papel que o 

professor assumirá após a adoção de tecnologias digitais direcionadas ao campo educacional. 

Uma política nacional de informática e as tecnologias em geral aplicadas à educação não 

deveriam implicar uma prática uniforme e homogênea a que todas as realidades regionais 

tenham que se adaptar. Ao contrário, essa política deve deixar espaço para um processo livre, 

                                                 
47 Por ocasião desta coleta de dados, maio de 2012, estava sendo programada com os alunos, que não 
participariam dos ensaios para os festejos juninos da escola, uma atividade na sala de informática, acerca de 
conteúdos relacionados à obra de arte. Os horários destinados à realização dessa atividade referem-se aos 
horários de aulas da educação física dos alunos. 
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enriquecedor e coletivo de participação na formulação daquilo que uma dada realidade pode 

comportar, de modo que os verdadeiros executores possam participar da formulação e 

reformulação de sua prática pedagógica. 

A partir dos dados coletados nesta pesquisa pode-se adotar como hipótese, que se os 

docentes possuírem formação sólida de forma a manusear adequadamente os recursos 

técnicos na sua prática pedagógica, haverá uma competição de uso, isto é uma demanda muito 

maior pelas SI ou pelos recursos digitais oferecidos pelas TIC. Tal aumento de demanda 

provocará um tensionamento, na forma de cobranças, que se dirigirá para a direção da escola 

e, em momento posterior, convergirá para os gestores governamentais. Esse quadro pode 

contribuir tanto para a real equalização da disponibilização das TIC como para o uso mais 

contínuo desses recursos na educação escolar. Entende-se que a passagem ao compromisso 

política se dá pela mediação da competência técnica de forma ampla, tal como sustentado por 

Guiomar Namo de Mello48. Para essa autora a competência profissional e o compromisso 

político do professor não são estanques, ao contrário, alimentam-se dialeticamente, estão 

estreitamente ligados e se traduzem na luta pela construção de uma escola mais adequada aos 

estudantes das camadas populares. 

 

                                                 
48 Ver G. N. de Mello, “Magistério de 1º grau: da competência técnica ao compromisso político”. São Paulo, 
Cortez, 1982. 151p. 



107 

 

5.3 Espaço e Condições de Uso das Salas de Informática 

 

O avanço tecnológico tanto em termos gerais como em termos especificamente 

pedagógicos, impõe novas exigências para o sistema de ensino. Duas delas foram 

mencionadas nas seções anteriores. Neste tópico será considerado outro aspecto fundamental 

à organização do espaço pedagógico: a disponibilidade, implementação e a manutenção 

adequada de recursos tecnológicos digitais voltados à educação. 

Com relação às condições de infraestrutura disponíveis nas SI foram apontadas e 

presenciadas várias carências e impasses para o efetivo aproveitamento desse espaço. 

Exemplo emblemático deste cenário observa-se no estado de conservação das salas de 

informática, nas cadeiras impróprias e em quantidades insuficientes, na disponibilidade de 

computadores e softwares em número abaixo do desejável, na inoperante conexão à Internet, e 

na sustentação e suporte do ambiente informatizado das escolas.  

Nas 13 escolas visitadas para esta pesquisa, cada uma possui apenas um laboratório 

para atender a todas as suas turmas, cujo número varia de acordo com o porte da escola. As 

escolas de médio porte, por exemplo, para o turno da manhã têm aproximadamente 16 turmas 

enquanto as de grande porte atendem em torno de 25 turmas. Tal restrição impõe à escola a 

necessidade de agendar horários para a utilização dos computadores e torna-se um limitador 

ao uso da informática na escola. No quadro 7 é apresentada a proporção aluno/computador49 

para as escolas pesquisadas. 

 

                                                 
49 Razão entre o número total de alunos matriculados e o número de computadores em funcionamento na SI. 
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QUADRO 7 
 Proporção aluno/computador 

Escolas participantes Proporção aluno/computador 
E1 47 
E2 50 
E3 54 
E4 Não há computadores na SI50 
E5 65 
E6 123 
E7 73 
E8 82 
E9 187 

E10 35 
E11 43 
E12 130 
E13 149 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos relatos dos participantes. 

 

De acordo com o indicador quantitativo exposto no quadro 7, a relação 

aluno/computador apresenta-se de forma heterogênea nas escolas participantes. No melhor 

caso, quantitativamente falando, naquelas que possuem computadores na sala de informática, 

observou-se uma relação 1 máquina para 35 alunos. Cabe ressaltar que nessa escola a SI 

nunca esteve em funcionamento, conforme relatado pela direção, por motivos estruturais. No 

pior caso dessa relação tem-se 1 máquina para 187 alunos; para essa escola a SI também não 

se encontra disponível para uso, devido a problemas de refrigeração no ambiente. Na escola 

E13, onde foi mencionada a lotação de um professor na sala de informática para dois dos três 

turnos de funcionamento, há, segundo relato do professor lotado na SI para o turno matutino, 

um aglomerado de alunos quando da utilização desse espaço, dada a insuficiência de 

máquinas em funcionamento nesta escola. Em decorrência desse panorama, muitos alunos não 

utilizam os computadores no desenvolvimento de atividades complementares às de sala de 

aula, como a realização de pesquisas escolares e trabalhos das disciplinas. 

Sendo os computadores e os demais recursos tecnológicos disponibilizados pelo MEC 

(objetos de aprendizagem, livros eletrônicos, Internet, dentre outros) resultantes do processo 

histórico de apropriação e objetivação humana (conhecimento adensado), percebe-se na 

descrição acima uma discrepância entre a riqueza genérico social do homem e sua existência 

na vida individual dos estudantes e professores das escolas mencionadas no quadro 7. 

                                                 
50 Todos os computadores foram furtados dessa escola. O furto de computadores de escolas tem se tornado um 
problema sério. Nesse sentido, há depoimentos em que se assegura que pessoas utilizam-se dos próprios alunos 
para obter informações a respeito da escola, e, em especial, da sala de informática educativa. 
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Portanto, no contexto que remete ao processo de alienação acima mencionado identifica-se a 

tendência apontada por Duarte (1999, p. 71-72): 

 
O homem real, histórico, que se apropria das forças naturais e as utiliza em sua 
objetivação, se aliena perante a própria realidade criada pela ação humana, perante as 
forças essenciais humanas objetivas e objetivadas [...]. Está claro, portanto, perante o 
que o homem se aliena: suas forças essenciais reais e objetivas. Essas forças 
essenciais são aquelas resultantes da relação histórica entre apropriação e objetivação, 
do processo histórico através do qual o homem aspira e expira as forças naturais. A 
alienação não tem origem na consciência, não resulta do fato de que essa consciência 
tenha se objetivado nos produtos históricos da atividade social, mas sim do fato de 
que esses produtos, essas forças essenciais objetivas, tornem-se alienadas e 
alienadoras em determinadas condições históricas, e façam dos indivíduos, homens 
alienados, perante as objetivações do gênero humano [...]. 

 

Diretamente associada à relação aluno/computador está a questão da manutenção. 

Houve referências generalizadas aos problemas enfrentados nas escolas com a manutenção 

dos equipamentos. Em todas as escolas, no momento desta pesquisa, havia máquinas sem uso 

aguardando reparos. Por exemplo, em uma escola com 24 máquinas disponíveis a metade 

encontrava-se com defeito; em outra, de um total de 18 máquinas, apenas 7 apresentavam 

condições efetivas de uso. De acordo com os entrevistados um ponto que tem agravado o 

número de máquinas efetivamente em uso se deve a ausência de um suporte técnico regular. 

Além da oferta desse serviço vir se mostrando aquém das necessidades das escolas, há o 

problema de um longo período por reposição de peças e, igualmente, espera, quando é 

necessária uma atualização física dos equipamentos. 

Cada conjunto, que varia de 10 a 20 escolas — das que estão localizadas na área 

metropolitana de Belém — é subordinado a uma Unidade SEDUC na escola (USE), que é um 

setor da SEDUC dentro de uma escola, e que assume a responsabilidade pelo apoio 

administrativo às demais. Dentre os auxílios prestados às escolas vinculadas a uma 

determinada USE está a disponibilização de um técnico responsável pela manutenção de todas 

as máquinas relacionadas ao uso da informática, sendo estas ou não da SI. Isso tem sido 

apontado, por todos os entrevistados lotados nas SI, como um fator negativo, dada a 

demasiada espera quando solicitadas melhorias dos equipamentos de informática. Pelo relato 

dos entrevistados não há uma política de manutenção preventiva e tampouco um agendamento 

sistemático do técnico nas escolas por ele atendidas. Isso tem como consequência uma espera 

de até alguns meses para a solução dos problemas detectados. 

Há também que se pensar em estratégias de utilização da SI quando da sua utilização 

pelos professores regentes, pois as turmas quase sempre são compostas de 30 a 40 alunos. 

Para que a quantidade de máquinas efetivamente em uso não interfira no desenvolvimento da 
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aula, os participantes relataram utilizar-se da divisão de turmas. Assim uma parcela da turma 

é dispensada enquanto a outra utiliza o espaço; na aula seguinte inverte-se o esquema. Mesmo 

entendendo-se o mérito dessa iniciativa não se pode deixar de mencionar que, caso essa 

pratica se torne constante, isso irá influenciar na carga horária da disciplina na qual os alunos 

estão matriculados. Para fazerem uso das SI as subturmas deixarão de participar de uma 

parcela da carga horária total da disciplina.  

A questão tempo é colocada como ponto crucial para a realização de projetos 

concretos envolvendo salas de informática nas escolas: 

 

“Os professores colocam como grande obstáculo ao uso da sala de informática, o 
tempo gasto para essa tarefa. Desenvolver um projeto no laboratório de informática, 
via de regra, é muita gente para poucas máquinas, Internet lenta, às vezes o sistema 
operacional não roda o vídeo programado para aula, e todo esse tempo investido 
acaba comprometendo o cumprimento na íntegra do conteúdo programático da 
disciplina; é difícil equacionar tudo isto, justamente porque não há tempo suficiente, 
não tem pessoal qualificado para auxiliar neste trabalho” (Informação verbal gravada) 
51. 

 

Foram inúmeras as críticas relacionadas ao bom funcionamento e uso das SI. O relato 

de um participante, ocupante do cargo de direção em uma das escolas visitadas, expõe a 

questão da carência vivenciada na rede estadual: 

 

“Nós temos entraves na escola e o primeiro, posso dizer que é recurso. Nós não temos 
recursos. Não temos recursos para fazer pequenos reparos. Até a compra de gás para 
manter o repasse da merenda escolar está comprometida e o dinheiro acaba saindo do 
meu bolso. Estamos fazendo uma venda pra poder ajudar. A escola há um mês não 
tinha tonner para emissão dos boletins, também foi necessário comprar com o meu 
dinheiro. Eu arquei com todos os problemas da escola, inclusive financeiramente. A 
escola foi uma nova família que eu ganhei. Em relação à sala de informática ela está 
sem ar condicionado, quando eu mandei fazer o orçamento para consertá-lo foi 
calculado em quinhentos reais (R$ 500,00) e ai eu resolvi aguardar a manutenção da 
SEDUC, que já foi informada desde o início do problema. O laboratório está sem uso 
há um ano porque os alunos não aguentariam ficar lá devido a elevada temperatura do 
ambiente” (Informação verbal gravada) 52. 

 

A ausência de software educacional e do uso dos poucos disponíveis nas SI é um fator 

que torna a escola dependente da Internet como ferramenta de apoio à aprendizagem. Essa 

solução fica subordinada ao bom funcionamento da conexão da rede nos dias e horários 

agendados para as aulas nas SI. Nesse sentido os participantes revelaram recorrentes 

problemas com o funcionamento da Internet, que envolvem desde paralisações no circuito da 

rede instalada até o furto de equipamentos, como modem. Em relação aos inúmeros furtos 

                                                 
51  Informação fornecida pelo participante P3. 
52  Informação do participante P14. 



111 

 

produzidos nas SI adotou-se uma prática que consiste em só se permitir o acesso às SI se 

houver um professor responsável no turno correspondente. Nas escolas que não têm esse 

profissional disponível, as salas de informática ficam sem utilidade. Cabe ressaltar que em 

nenhuma das escolas participantes há esse profissional lotado nos três turnos de 

funcionamento. No melhor caso têm-se dois turnos cobertos e isso em apenas duas escolas 

participantes. Notou-se que o turno da noite quase sempre é desprestigiado na disponibilidade 

deste profissional nas salas de informática. Apenas em uma escola houve o relato de haver no 

período da noite esse profissional disponível. Esse mesmo professor, lotado à noite na SI, 

informou que o espaço é muito pouco procurado e descreve o estado físico desse ambiente: 

 

“Com um espaço físico inadequado é difícil qualquer trabalho fluir. O espaço é muito 
quente. Tem um aspecto de sujo. Falta uma revitalizada na pintura. Tem uma 
impressora que não tem tinta. Não tem papel. Não tem quadro magnético. Alguns 
computadores ligam outros não. A entrada dos pendrives não funciona em todas as 
máquinas. Tecnologia adequada aqui é difícil” (Informação verbal gravada)53. 

 

A estrutura física disponível nesta sala de informática, que se reporta à materialidade 

do trabalho pedagógico, emperra as atividades que ali poderiam ser desenvolvidas em favor 

das atividades fins da escola. Saviani (2008, p. 126) apresenta no trecho abaixo a importância 

do suporte material adequado no ambiente escolar: 

 

[...] penso que um aspecto fundamental da área educacional é organizar o espaço 
pedagógico, o campo de atuação, de tal modo que se constitua um ambiente de 
intenso e exigente estímulo intelectual. À medida que o espaço é organizado dessa 
maneira, os que se envolvem com os trabalhos se estimulam, passam por exigências, 
mas são, ao mesmo tempo, levados a vencê-las, e nesse sentido progride-se, quer 
dizer, a educação avança, a educação produz frutos. 

 

As escolas não foram projetadas inicialmente para admitir um espaço às TIC visando à 

sua utilização em situações concretas de ensino-aprendizagem. Um participante, ocupante do 

cargo de vice direção, em uma das escolas visitadas, descreveu a longa e, ainda não encerrada 

história, sobre a implantação de uma SI. Segundo esse participante, o processo de 

informatização nessa escola começou por iniciativa de um professor em 2005. Entretanto, 

uma exigência para entrega dos computadores à escola é a submissão de um projeto que deve 

ser devidamente aprovado pelo órgão estadual competente que coordena os trabalhos 

envolvendo informática aplicada à educação. Após o deferimento do projeto foi exigido que a 

escola apresentasse o espaço para o recebimento das máquinas. Em decorrência dessa 

                                                 
53  Informação do participante P9. 
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solicitação foi desativado o arquivo da escola. Porém, quando o técnico da SEDUC foi 

inspecionar o local foi de parecer de que este era inadequado para a instalação da SI, devido a 

não atender o tamanho mínimo exigido. Posteriormente foi desativada uma sala de aula que 

contemplava em termos de tamanho do espaço físico. Outro período de espera foi relatado 

entre a solicitação e a instalação das bancadas que serviriam de área de trabalho para os 

computadores e sem as quais não se poderia recebê-los. Finalmente em dezembro de 2010 

foram entregues a essa escola 18 computadores. Alguns meses ainda foram necessários para 

que o técnico da USE, a qual essa escola está vinculada, fosse ao local para realizar a 

instalação dos equipamentos. Por ocasião dessa visita o técnico verificou que a escola não 

possuía instalação elétrica apropriada de forma a sustentar a sobrecarga exigida quando da 

efetiva instalação e uso dos computadores. O técnico achou prudente não executar a ordem de 

serviço e recomendou à direção os reparos na rede elétrica de forma a que esta não viesse a ter 

um desequilíbrio de carga. Ainda de acordo com a vice direção, os gestores foram quem 

providenciaram as medidas necessárias solicitadas pelo profissional, custeando com recursos 

pessoais a compra dos materiais requeridos. Por ocasião da entrevista a esta pesquisa a escola 

permanecia sem nunca ter utilizado a SI54.  

Uma espera tão acentuada quanto a anterior também foi relatada em outra escola. Há 

três anos os computadores permanecem encaixotados. Recentemente um professor lotado 

nessa escola concluiu os trâmites necessários para habilitar-se ao trabalho na SI. E segundo 

relato da direção, aguarda-se apenas a visita do técnico da USE a qual a escola está ligada 

para que finalmente os 11 computadores sejam instalados e posteriormente utilizados pelos 

400 alunos matriculados no período integral ofertado pela escola.  

Se forem consideradas as orientações que constam nos documentos norteadores sobre 

implantação e uso das TIC, expostas no capítulo 4 deste trabalho, observa-se que o modo 

como a rede estadual opera inviabiliza as transformações pretendidas naqueles documentos e 

programas federais. Fica explícito nos relatos mencionados que questões organizacionais 

precisam ser enfrentadas, para que não se constituam em um obstáculo à melhoria da 

qualidade nas escolas (SAVIANI, 2008). 

Com relação à dinâmica de utilização da SI, foram relatadas diferentes formas de 

manejo desse espaço pelos professores ali lotados. Um participante afirmou que ao ser 

solicitado pelo professor regente para preparar aulas nesse espaço acaba por dedicar horas 

                                                 
54 A direção informou que nos próximos meses a escola entrará em restauração, tendo como prazo de 
aproximadamente 1 ano de reforma. Por esse motivo os computadores aguardam encaixotados, o momento de 
serem utilizados. Deve-se ressaltar que o professor que iniciou o processo de implantação da SI faleceu durante o 
processo e em homenagem póstuma o espaço recebeu seu nome. 



113 

 

estudando o assunto da disciplina em questão, bem como formas de desenvolvê-los com os 

softwares disponíveis nas SI, ou outros identificados como adequados ao conteúdo 

correspondente. Segundo os professores das SI os professores regentes de classe, por 

diferentes fatores, pouco contribuem nesse processo, ficando a cargo, exclusivamente, do 

professor da SI  elaborar essas aulas. Um fato salientado pelos professores desse espaço 

pedagógico é que estes ao serem lotados na SI  deixam de receber em contracheque os valores 

referentes às atividades suplementares (atividades de planejamento, avaliação, etc.), uma 

redução de aproximadamente 20% sobre os seus rendimentos. Tal fato demonstra, por parte 

da secretaria de educação, um entendimento de que esse espaço da escola prescinde de 

planejamento e portanto não necessita ser remunerado para esse fim. Segundo os 

entrevistados, essa também é a compreensão das direções das escolas: “muitas escolas não 

reconhecem que o laboratório é uma sala de aula como outra qualquer”. Outro participante, 

professor lotado em uma SI  há quatro anos, justifica esse entendimento da SEDUC 

apresentando como explicação que: 

 

“O laboratório tem muitos momentos livres. Nem sempre o laboratório está ocupado; 
se, por exemplo, um professor de geografia deseja realizar uma aula nesse espaço, é 
ele quem deve elaborar a atividade. A função do professor do laboratório é assessorá-
lo tecnicamente, por exemplo, a identificar sites que abordem o conteúdo em questão” 
(Informação verbal gravada) 55. 

 

Todos os professores entrevistados que disseram frequentar a SI mencionaram 

utilizarem-se da Internet como principal ferramenta para o alcance de suas metas educacionais 

nesse espaço. A forma de utilização desse recurso, segundo os professores, é a realização de  

pesquisas em sítios relacionadas à disciplina em questão. Entretanto, cabe fazer um 

questionamento à forma de realização dessas pesquisas, em geral, visitas a sítios que não são 

acompanhadas de um planejamento. Os professores que relataram utilizarem-se desse recurso 

mencionaram eleger um assunto e posteriormente solicitar aos alunos que realizem a procura 

por informações sobre o conteúdo em sítios de busca. Nessas condições, esse cenário pode 

estar relacionado com o que tem sido observado nas escolas públicas por Saviani (2008, p. 

38): “[...] o problema da marginalidade só tendeu a se agravar: o conteúdo do ensino tornou-

se ainda mais rarefeito [...]”. O mesmo autor sustenta que ensinar não é um processo de 

pesquisa podendo até mesmo descaracterizar o trabalho escolar: 

 
[...] qualquer aprendiz de pesquisador passou por isso ou está passando, e qualquer 
pesquisador sabe muito bem que ninguém chega a ser pesquisador, a ser cientista, se 

                                                 
55  Informação do participante P7. 
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ele não domina os conhecimentos já existentes na área em que ele se propõe a ser 
investigador, a ser cientista. Em segundo lugar, o desconhecido não pode ser definido 
em termos individuais, mas em termos sociais, isto é, trata-se daquilo que a sociedade 
e, no limite, a humanidade em seu conjunto desconhece. Só assim seria possível 
encontra-se um critério aceitável para distinguir as pesquisas relevantes das que não o 
são, isto é, para se distinguir a pesquisa da pseudopesquisa, da pesquisa de 
“mentirinha”, da pesquisa de brincadeira, que, em boa parte, me parece, constitui o 
manacial dos processos novos do ensino (SAVIANI, 2008, p.38). 
 
 

A segunda forma mencionada pelos docentes de utilização da SI  relacionou-se a idas 

a esse espaço para demonstrações dos conteúdos curriculares por meio de uma série de slides 

produzidos pelos docentes. Os professores não citaram, e até mesmo informaram desconhecer 

outros meios para utilização desse espaço no ambiente escolar. Os softwares específicos das 

diferentes disciplinas curriculares da educação básica, que poderiam contribuir para efetivar 

os conhecimentos transmitidos pelos docentes, não foram mencionados pelos entrevistados, 

mostrando-se mesmo desconhecidos por eles.  A subutilização da SI  não tem favorecido o 

fortalecimento dos conteúdos curriculares e pode mesmo contribuir para secundarização da 

transmissão dos conhecimentos. A utilização da SI  como espaço privilegiado para o uso de 

recurso audiovisuais é destacado pelo participante abaixo: 

 

“Sou professora de Ciências e Biologia e em minha disciplina os recursos 
audiovisuais realmente ajudam e muito para a demonstração de animais, lugares, 
temas que infelizmente estão distantes da realidade dos alunos e são fundamentais no 
processo de aprendizagem dessas disciplinas” (Informação verbal gravada) 56. 
 
 

Cabe ressaltar ainda que não se justifica a utilização ou a implantação de uma SI para 

uso de projeções de slides em um anteparo, uma vez que para a realização dessa atividade 

apenas é requerido um projetor multimídia (datashow) e uma fonte de imagens digitais, que 

pode ser um computador de mesa ou portátil. Caso se pretenda utilizar uma trilha sonora será 

necessário ainda ter um aparelho capaz de amplificar o som do computador (uma caixa de 

som amplificada) para que a classe toda possa ouvir. Há no mercado mini caixas acústicas 

muito baratas e suficientemente boas para atender essa necessidade. 

Dentre as consequências práticas e didáticas observadas pelos participantes por 

ocasião do uso SI, todos mencionaram que esse espaço exerce sobre os alunos um efeito 

motivacional. Um dos gestores entrevistados quando abordado sobre a importância da SI, 

referiu-se: 

“Muito importante. Primeiro porque sai da rotina. Dinamiza as aulas. Proporciona 
uma nova visão para o aluno. E faz com que ele tenha vontade de voltar para a escola. 
Pensa, ele vem todo dia, acontece a mesma coisa. Aquela monotonia. Aquela 

                                                 
56 Informação do participante P8. 
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situação: “Eu não quero ir para a escola, a escola não me oferece nada de diferente. Já 
que nós temos o espaço, por que não utilizar? Por que não fazer com que o aluno veja 
a escola diferente? “Eu vou para minha escola; eu vou para a sala de vídeo, eu vou 
para a sala de informática”. (Informação verbal gravada) 57. 

 

Outras vantagens identificáveis pelos participantes quando do uso da SI referem-se à 

possibilidade de aproveitamento maior do tempo disponível em sala de aula, uma vez que a 

apresentação do conteúdo por meio de recursos eletrônicos poupa o professor de utilizar-se do 

quadro. Essa economia de tempo, segundo os professores, poderia ser destinada para 

atividades de exercícios e esclarecimentos de dúvidas e consequentemente, o assunto em si, 

teria um nível de apropriação maior pelos alunos.  

É possível formular a hipótese de que, o baixo nível de apropriação dos conhecimentos 

alcançado pelos alunos está relacionado à rotina desmotivadora observada/destacada pelos 

participantes. A adoção de tecnologias pode contribuir para minimizar esse quadro, desde que 

haja a escolha da tecnologia mais adequada e a definição detalhada para tal uso.  Eis, porque 

defende-se nesta pesquisa que a questão da formação docente e de suas condições de trabalho 

são elementos que devem ser tratados conjuntamente. A inadequação de uma desfavorece 

fortemente a outra. Acrescenta-se que o desenvolvimento quantitativo das TIC potencialmente 

influenciará na incorporação de métodos e recursos pedagógicos efetivos nos sistemas de 

ensino.  

Evidencia-se nos diversos depoimentos o quão desiguais se encontram as escolas que 

se envolvem  no processo de implementação das salas de informática no ambiente escolar. 

Diante das constações desta pesquisa, acerca das condições inadequadas de trabalho, da 

formação insuficiente para uso das TIC como recurso pedagógico, da disponibilidade das SI 

sem uma estrutura mínima para funcionamento, pode-se afirmar que a premissa da 

“resistência”, “medo do novo”, “permanência na zona de conforto” e ideais similares, 

disseminadas como supostas causas da falta de efetividade no ensino apoiadas com as TIC, 

não devem ser aceitas nem muito menos adotadas como explicação da realidade da 

dificuldade do trabalho docente com as TIC. 

O domínio das variáveis que constituem o programa de implantação não depende das 

iniciativas nem mesmo da boa vontade nem da formação do docente nem das dimensões 

curriculares de estímulo e de organização das disciplinas ou de seus métodos. As dificuldades 

são mesmo de acesso nesta primeira fase. Em que pesem os enormes recursos investidos em 

equipamentos, os ousados programas de formação, as políticas traçadas com coerência, nosso 
                                                 
57 Informação do participante P8. 
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país ainda deve à escola pública a criação de condições materiais e de condições de trabalho 

para os professores, para os gestores, para os alunos, para as comunidades educativas. Ações 

conjuntas de políticas públicas, esforços das universidades em suas pesquisas, envolvimento 

dos gestores escolares, movimentos de professores na luta por melhores condições de 

trabalho, a formação inicial mais cuidadosa nas universidades, os cursos de atualização em 

educação a distância (EAD), as reorientações curriculares mais corajosas e menos vagas 

podem trazer novo clima e eficácia para o trabalho de implantação do uso das TIC na 

educação. Se por um lado é fundamental e urgente vencer o desafio histórico de melhorar 

qualitativamente a escola pública, é igualmente fundamental propor melhorias, com um olhar 

crítico e atento sobre cada etapa desse processo, de tal modo a se evitar o desperdício de 

recursos públicos. 
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Acreditamos firmemente que as faces “boazinha e perversa” do 

professor não existem por acaso e nem foram geradas por uma 

estratosférica alma natural do professorado, mas representam o fruto 

e a reação do mesmo professorado a certa metodologia educacional, 

ou seja, a certa prática escolar que, ao legitimar a divisão entre 

dirigentes e dirigidos ensina aos primeiros ora a ter pena e ora a 

condenar os segundos.  

 
Paolo Nosella, Compromisso político como horizonte da 

competência técnica. 
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Neste trabalho foram descritos e analisados alguns dos impasses mais realistas para a 

efetiva implantação das TIC aplicadas à educação nas escolas da rede estadual paraense, 

município de Belém, tomando-se como variáveis as condições de trabalho dos docentes, o 

modelo pedagógico de implantação e a formação que tem sido disponibilizado nos últimos 

anos. Com esse intento, foi realizado um levantamento dos documentos oficiais que fazem 

referência ao uso das TIC na educação, tais como: LDB, PCN, PNE, Resolução CNE/CEB, 

dentre outros. Foi também analisado para os fins desta pesquisa o ProInfo, o mais abrangente 

— e até a atualidade o de mais longa duração — programa instituído com o objetivo de 

proporcionar ao ambiente escolar a inserção das TIC. O material examinado possibilitou 

verificar que há uma quantidade significativa de referências oficiais elaboradas, 

especialmente, para que as TIC estejam presentes nas escolas públicas brasileiras. A visão dos 

professores para o uso efetivo dos recursos digitais de informação e comunicação 

disponibilizados pelo MEC e assegurados pelos documentos oficiais foi acolhida e analisada 

sob a ótica da natureza e especificidade do trabalho educativo, qual seja: “[...] produzir, direta 

e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 2008, p. 13). Como exercer a função 

do magistério de forma a contemplar a essência dessa atividade? Como as TIC podem ser 

reguladas para que se atinja o fim do trabalho educativo? 

A educação básica tem tido nos últimos anos avanços em torno da ampliação do 

acesso, assim como, ampliação, para nove anos, da duração do ensino fundamental 

obrigatório com início aos seis anos de idade. Entretanto, o Brasil ainda não alcançou o nível 

de escolarização preconizado no Plano Nacional de Educação. Universalizar o acesso, garantir 

a permanência de todas as crianças nas escolas, reduzir as taxas de repetência e evasão escolar 

são algumas das metas pautadas no PNE que vigorou entre os anos de 2001-2010 e não ainda 

plenamente realizadas.  Intrinsecamente ligado a essas questões tem-se que garantir condições 

de carreira, financimento, explicitações curriculares, legislação, para se garantir minimamente 

um padrão de qualidade a todas as escolas públicas brasileiras. Na introdução deste estudo 

apresentaram-se os resultados dos indicadores das avaliações oficiais, nas quais os estudantes 

da rede estadual paraense obtiveram resultados aquém das médias nacionais. Um dos 

questionamentos importantes que orientou esta pesquisa foi: qual o papel das TIC no que diz 

respeito à reversão desse quadro? As TIC, defendeu-se neste trabalho, são meios possíveis ao 

trabalho pedagógico, que quando bem apreendidas pelos docentes, podem ser articuladas de 

maneira a atingir o fim da educação escolar de nova qualidade social.  
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Diante da importância do professor quando se fala em educação de qualidade, os 

aspectos relativos à profissionalização da atividade docente devem ser priorizados nas 

políticas educacionais. Assim, com os  resultados, mesmo que provisórios —  como é próprio 

de toda investigação —, desta pesquisa ficou evidenciada a necessidade de avanços na 

valorização do trabalho docente. Há uma rotina estressante na carreira do magistério, que se 

dá pelo acúmulo de atividades — inerente ao trabalho docente — que extrapolam a tarefa em 

si de ministrar aulas. Estudar, preparar aulas, elaborar provas e/ou atividades para verificação 

da aprendizagem, correções de tais atividades, organizar os meios de trabalho, administrar 

turmas com as mais diversas características, dentre outras tantas questões, cria uma linha 

tênue, por vezes naturalizada nas falas dos docentes, entre a atividade laboral e o ambiente 

doméstico. Em decorrência dessa realidade fragiliza-se o convívio dos docentes com a 

família, com o momento de lazer e o ócio, tão necessários à continuidade saudável do 

exercício da carreira. A intensificação, às vezes abusiva, e a precarização do trabalho docente 

são realimentadas pelo salário. Os valores pagos aos professores da educação elementar no 

Brasil comprometem o acesso aos meios necessários à formação humana. Os baixos salários 

oferecidos trazem sérios prejuízos à carreira do magistério. No presente tem-se a necessidade 

do acúmulo de vínculos empregatícios e para os futuros jovens universitários um ofício pouco 

vantajoso, sobretudo, em termos financeiros. É indispensável que os sistemas escolares 

ofereçam boas condições de trabalho e carreira aos seus profissionais, para que eles possam 

desempenhar adequadamente o seu trabalho. 

Outro aspecto é a formação. Entende-se que a formação mínima para o professor atuar 

em educação básica deve ser uma formação de nível superior — questão contemplada na 

LDB (Lei 9394/96) —. Além da formação inicial, a formação continuada (subtende-se 

formação ao longo da vida) deve ser séria e cuidadosamente tratada pelo Governo Federal em 

articulação com a secretaria estadual de educação. Incluido-se a pós-graduação, a oferta de 

mestrados, com condições adequadas para participação,  dirigidos à melhoria da prática 

docente. Na atualidade, as escolas, em geral, orientam que os professores busquem o seu 

desenvolvimento profissional com recursos e por iniciativa própria. 

Com relação ao aspecto da formação pode-se tomar como exemplo a Escola de 

Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do estado de São Paulo (EFAP), cujo papel é 

desenvolver programas e projetos de formação continuada e desenvolvimento permanente dos 

integrantes dos quadros de pessoal da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo 

(SEESP). Esse projeto conta com uma plataforma de ensino e aprendizagem on line. 

Tecnologias como essa podem trazer benefícios e auxiliar na construção de metodologias de 
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ensino que se façam mais eficazes e condizentes com a realidade dos professores da rede 

estadual paraense. Contudo, utilizá-las para atingir apenas percentuais de formação não vai 

resolver os problemas detectados nesta pesquisa. De nada adiantará um ambiente rico, meios 

criativos se não existe apropriação dos conteúdos que são a razão de ser do processo 

educativo. Assim, deve-se atentar para os desafios já detectados nas duas versões de cursos 

ofertados pela SEESP, que relacionam-se aos aspectos técnicos, de estruturação de equipe,  

produção de conteúdo e de atendimento aos alunos (KUIN et alii, 2011); e propor uma efetiva 

formação que contemple ao docente, o aprofundamento no domínio das matérias sob sua 

responsabilidade, e concomitantemente, a apropriação crítica dos diferentes meios disponíveis 

para a ação pedagógica. 

Outro aspecto apontado nesta pesquisa é que a estrutura física, que com o tempo se 

deteriora e sofre processo de obsolescência, não tem tido o acompanhamento necessário 

relacionado aos reparos devidos. Para além da disponibilização equânime das TIC nas escolas 

públicas, há que se pensar também em mecanismos mais eficazes para manutenção corretiva e 

futuras substituições de equipamentos danificados. Esse aspecto, se negligenciado, vai 

ocasionado um amontoado de lixo eletrônico nas escolas e salas de informática, o que traz um 

descrédito aos próprios princípios pedagógicos com o qual se esteja trabalhando. Assim, de 

espaço de aula, as SI, se tornam um mero depósito de máquinas sem utilidade. Aqui, mais 

uma vez, evidencia-se a importância da formação docente de modo a instaurar diferenças 

qualitativas nas práticas pedagógicas. É necessário que o trabalho educativo possa 

redimensionar as práticas de ensino incorporando as tecnologias disponíveis no ambiente 

escolar e, também, instrumentos e ferramentas alternativos para fazer frente à 

indisponibilidade das TIC. 

Dentre as sugestões que ficam para trabalhos futuros está a questão das consequências 

práticas e didáticas dos trabalhos desenvolvidos com as TIC — quando utilizadas — nos 

processos de ensino e aprendizagem; o papel que docentes e gestores atribuem aos meios 

utilizados ou disponíveis para o alcance dos seus objetivos educacionais. Esta pesquisa 

revelou também a necessidade de se investigar o papel da gestão pedagógico-escolar no 

contexto da temática investigada. As atribuições dos gestores, em uma primeira análise, 

voltadas excessivamente para questões burocráticas da escola, podem estar contribuindo para 

o quadro deficiente relacionado ao uso das TIC nas instituições escolares. 

Diante do exposto, fica a expectativa de que as reflexões aqui contidas possam 

contribuir para estudos e ações que busquem a democratização das oportunidades de ensino e 

que a aprendizagem de fato favoreça o pleno desenvolvimento dos indivíduos. Reitera-se a 
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questão da universalização do acesso acompanhada da permanência por meio de uma 

concepção de ensino que produza direta e intencionalmente, em cada indivíduo, a humanidade 

sempre melhorada. 

 

 

*** 
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APÊNDICE A 
 

Roteiro utilizado na entrevista semi estruturada 
 
  
Nome do professor:                                                      Email: 
 
Escola onde trabalha:                                                   
 
Alunos Matriculados: Manhã:                                      Tarde:                         Noite: 
 
Formação:                                                                     Pós-Graduação:    

 

 

Condições e uso da Sala de Informática 
 
Número de máquinas total:                                Em uso: 
 
 
Frequência de uso: 
 
 
Procedimento para utilização: 
 
 
Procedimento de Manutenção dos equipamentos: 
 
 
Turnos com professores lotados na SI: 
 

Trabalho docente e suas condições objetivas 
 
 
1. Quantidade de turmas atendidas por 

semana:  
 
 
2. Número de alunos atendidos por 

semana:  
 
 
3. Tempo para preparação de aulas 

(considerando o número de aulas 
semanais):  

 
 
 

 
 
4. Número de provas/trabalhos 

corrigidos por bimestre:  
 
5. Número de diários preenchidos 

(incluindo-se relação diário/número 
de alunos) Preenche em sala de aula 

 
6. Tempo destinado a outras atividades 

da escola (coordenação, reuniões 
pedagógicas, grupos de estudo ou 
horas-atividade)  
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7. Diversidade de disciplinas 
ministradas no semestre corrente: 

 
8. Rotatividade/itinerância dos 

docentes (tempo de permanência nas 
escolas)? 
 

9. Deslocamento para o trabalho 
          
a. Local(is) de atuação profissional 
 
           Estado              Município 
 
            Particular         outros  
 
    _______________________ 
 
b. Tempo diário gasto com 

deslocamento (entre residência-
instituição e/ou entre 
instituição(ões)) 

 
 
10. Gasto mensal com o descolamento 
 
 
11. Vínculo empregatício na escola 

pública 
 
           Efetivo           Temporário 
 
           outros ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Regime de trabalho na escola 
pública estadual 

 
            20h  (100h/mensais) 
 
            30h  (150h/mensais) 
 
            40h   (200h/mensais) 
 
13. Jornada de trabalho 
 
 
14. Plano de carreira 
 
         Sim           Não  
 
 
Se sim, qual? 
 
________________________________ 
 
15. Faixa salarial, até: 
 
                   2 sm                  3 sm 
 
                   4 sm                  5 sm 
 
                  6 sm                  mais 7sm 
        
 
16. Experiência docente (em anos de 

serviço) 
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Formação Profissional para uso das TIC 
 
Pretende-se verificar aqui as exigências de formação que se impõem e as que são fornecidas 

diante do contexto de utilização dos computadores à educação. 

 

1. Quais as condições ideais de trabalho que você acha que um professor deve ter para usar 

bem o computador como meio que favoreça o processo de ensino e aprendizagem dos alunos? 

Cite brevemente duas delas (especifique-as em ordem de importância). 

1) ______________________________________________________ 

2) ______________________________________________________ 

 

2. Qual(ais) dessa(s) condição(es) você já tem na escola em que trabalha? 

 

3. Você se sente preparado para o uso de computadores em suas aulas? 

 

                    Sim              Não            Em parte 

 

Em que não? ___________________________ 

 

Em que sim? ___________________________ 

 

4. Você fez algum curso especial para tal uso? 

                     

                    Sim           Não    

 

4.1 Quantos cursos fez? 

 

4.2 Qual o total de duração em horas dos cursos? 

 

5. Qual entidade ofereceu o curso? 

____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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6. Modalidade do curso? 

 

         Presencial         Semi presencial           Totalmente a distância 

 

7. No total de cursos feitos quantos foram realizados? 

Em sua escola? 

Em sua casa? 

Na universidade? 

Instituição especializada? 

Fora de Belém? 

Se fora de Belém, onde?  ____________________________ 

 

8. Em caso de cursos de longa duração (360h), você foi liberado pela sua instituição? 

 

      Sim           Não 

 

9. Teve alguma ajuda de custo ou outra forma de apoio para tais atividades de formação? 

       

      Sim           Não 

Quais? 

______________________________________________________ 

 

10. A realização de tais cursos trouxe sobrecarga para além de sua 200h de trabalho? 

(tais como: trabalho até altas horas, comprometimento dos fins de semana, prejuízo na 

convivência familiar) Sim 

 

11. Suas condições de remuneração melhoraram a partir de uso dos computadores que faz dos 

computadores em suas aulas? 

 

 12. Comente sobre o modelo dos processos de formação de que eventualmente tenha 

participado na rede estadual de educação de Belém e quais, na sua visão, as 

contribuições/limitações desse processo no aperfeiçoamento de suas práticas profissionais. 
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Concepções pedagógicas dos profissionais: 
 

Nesse roteiro serão contempladas questões sobre uso das TIC no trabalho pedagógico.  

 
1. Realiza atividades na sala de informática? 
            
              Sim              Não 
 
 
2. Caso negativo na questão de número 1, nos informe o principal motivo: 
 
 
 
 
3. Caso afirmativo na questão número 1, nos informe a principal forma de como desenvolve 

seu trabalho nesse ambiente: 
 
a) 
 
          Internet para pesquisa 
 
         Portal Domínio Público 
 
         Portal do Professor e do Aluno 
          
         Banco Internacional de Objetos Educacionais (RIVED) 
 

         Software específico da disciplina _________________________ 
 
         Reprodução de slides 
 
          Outros 
 
 
b) Tem acesso em sua escola a outros recursos ofertados pelo MEC?  
 
           TV escola 
 
            Projeto Arthur 
          
            Outros  
 
 
4.  Como realiza as atividades no SI, nos descreva sua metodologia de uso. Será solicitado 

que descrevam a sua concepção pedagógica com relação ao trabalho educativo desenvolvido. 

Tentar-se-á identificar com que teoria pedagógica se alinham essas concepções 
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(construtivismo, pedagogia de projetos, tecnicismo, pedagogias das competências, histórica-

crítica ou outras) — o papel que docentes e gestores atribuem aos meios utilizados ou 

disponíveis para o alcance dos seus objetivos educacionais e o papel do computador nesse 

contexto). 

 
 
 
 
5. Quais as consequências práticas e didáticas do trabalho desenvolvido com os computadores 

nos processos de ensino e aprendizagem (as implicações identificáveis, com relação à prática 

docente) 
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APÊNDICE B 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Projeto: Informática educativa nas escolas estaduais do município de Belém: as condições, 
formação e concepções presentes no trabalho educativo. 
 

Prezado Participante, 
 
 A formação dos profissionais de educação coloca-se como elemento central para o 
sucesso de experiências de informática educativa e fator necessário para melhorar a qualidade 
da oferta dos serviços educacionais e como estratégia de superação das desigualdades sociais. 
Além disso, entende-se que as condições de trabalho e as concepções pedagógicas desses 
profissionais, são elementos que exercem papel relevante, senão determinante, nesse contexto 
e, portanto, merecedor de uma acurada investigação.  

O objetivo deste estudo é analisar as propostas de disseminação da informática 
educativa colocadas em prática pelo Estado brasileiro e verificar seus impasses para 
concretização, focalizando as questões referentes às condições de trabalho, à formação 
profissional e às concepções pedagógicas presentes no trabalho educativo.  

Sua participação será por meio de entrevista individual, que tem previsão de duração 
de 1 hora. A entrevista também poderá ser dividida em tempo menor, conforme sua 
disponibilidade. O ambiente da entrevista poderá ser no seu próprio local de trabalho, se 
assim você concordar. O horário também será agendado de acordo com sua conveniência. 
Durante a entrevista, mediante seu consentimento, será utilizado um gravador de voz pela 
pesquisadora. A qualquer momento, antes, durante ou após a entrevista, você poderá solicitar 
informações sobre a pesquisa.  

 Esclarecemos, ainda, que os dados e resultados de cada participante são confidenciais 
e sua identidade não será divulgada em reuniões científicas, publicações, nas aulas de 
disciplinas, e etc.  

Informamos que os riscos inerentes a esta pesquisa são praticamente nulos. 
Solicitamos sua colaboração, na participação desta pesquisa. Você tem todo o direito 

de não autorizar e em qualquer fase da pesquisa você poderá interromper sua participação, 
sem penalização e sem prejuízo para você. Para isso será necessário somente avisar a 
pesquisadora da sua desistência.  

Caso concorde, solicitamos a gentileza de concretizar seu consentimento, datando e 
assinando este termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

Belém, ____/___/___ 
 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
 CPF                                    RG  

Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Declaro que li as informações acima sobre a pesquisa e que me sinto perfeitamente 
esclarecido(a) sobre o seu conteúdo, assim como seus riscos e benefícios. Declaro ainda que, 
por minha livre vontade, aceito participar da pesquisa cooperando com a coleta de dados. 
 

Belém, ____/___/___ Assinatura do Participante 
CPF                                      RG  



138 

 

APÊNDICE C                                                                                                                   

Relação das escolas participantes da pesquisa 

Escola58 Bairro 
Número de alunos 

matriculados/201259 

EEEFM PAULINO DE BRITO Marco 1.373 

EEEFM RODRIGUES PINAGÉ  Pedreira 1.382 

EEEFM DAVID SALOMAO MUFARREJ Arsenal 1.160 

EEEF PAULO MARANHÃO Guamá 1.021 

EEEM PROF. ORLANDO BITAR  Nazaré 805 

EEEM PAES DE CARVALHO Comércio 1.617 

EEEIF BARAO DO RIO BRANCO Nazaré 385 

EEEF BENJAMIN CONSTANT  Reduto 472 

EEEFM ARTHUR PORTO Jurunas 1.308 

EEEFM DR CELSO MALCHER  Canudos 826 

EEEFM VILHENA ALVES São Braz 1.476 

EEEM PEDRO AMAZONAS PEDROSO Souza 3.245 

EEEFM HELENA GUILHON Marambaia 1.792 

 

                                                 
58

 Os significados das siglas EEEFM, EEEF e EEEM são, respectivamente: Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio, Escola Estadual de Ensino Fundamental, e Escola Estadual de Ensino Médio. 
59 

Número de alunos matriculados obtidos no portal oficial da SEDUC. Disponível em: 
<http://www.seduc.pa.gov.br/portal/escola/consulta_matricula/RelatorioMatriculas.php> Acesso em: 10 de 
agosto de 2012. 
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ANEXO A 

Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA PUC-SP 

SEDE CAMPUS MONTE ALEGRE 

Protocolo de Pesquisa nº 310/2011 

Faculdade de Educação 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: 

Currículo Orientador(a): Prof.(a). Dr.(a). Fernando José de 
Almeida Autor(a): Andrea Lilian Marques da Costa 

PARECER sobre o Protocolo de Pesquisa, em nível de Tese de Doutorado, intitulado Informática 
educativa nas escolas estaduais do município de Belém: as condições, formação 
e concepções presentes no trabalho educativo 

CONSIDERAÇÕES APROVADAS EM COLEGIADO 

Em conformidade com os dispositivos da Resolução n£ 196 de 10 de outubro de 1996 e 

demais resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS), em que os 

critérios da relevância social, da relação custo/benefício e da autonomia dos sujeitos da pesquisa 

pesquisados foram preenchidos. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido permite ao sujeito compreender o significado, 

o alcance e os limites de sua participação nesta pesquisa. 

A exposição do Projeto é clara e objetiva, feita de maneira concisa e fundamentada, 

permitindo concluir que o trabalho tem uma linha metodológica bem definida, na base do qual será 

possível retirar conclusões consistentes e, portanto, válidas. 

No entendimento do CEP da PUC-SP, o Projeto em questão não apresenta qualquer risco ou 

dano ao ser humano do ponto de vista ético. 
 

CONCLUSÃO 

Face ao parecer consubstanciado apensado ao Protocolo de Pesquisa, o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo — PUC/SP — Sede Campus Monte Alegre, 

em Reunião Ordinária de 31/10/2011, APROVOU o Protocolo de Pesquisa n£ 310/2011. 

Cabe ao(s) pesquisador(es) elaborar e apresentar ao CEP da PUC-SP — Sede Campus 

Monte Alegre, os relatórios parcial e final sobre a pesquisa, conforme disposto na Resolução n£ 196 

de 10 de outubro de 1996, inciso IX.2, alínea "c", do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério 

da Saúde (MS), bem como cumprir integralmente os comandos do referido texto legal e demais 

resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS). 

São Paulo, 31 de outubro de 2011. 
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Condições materiais e a eficácia da informática aplicada à 
educação: a culpa é do professor? 

Andrea L. M. da Costa1, Fernando José de Almeida2 

1Departamento de Informática – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 
(IFPA) Belém – PA/BR 

2 Programa de Pós-graduação em Educação: Currículo da PUC-SP/BR 

 

alilian.costa@gmail.com, fernandoalmeida43@gmail.com 

 

Abstract. There is a mismatch between the digital resources available today and 

effective educational outcomes, especially in public schools. One reason which may 

be related to this question refers to the support material available at these schools. 

This paper analyzes the conditions for effective use of computer classrooms of 11 

schools and presents not only the physical aspects, delayed schedules, and facilities 

problems difficult an effective application, but the personal and professional work of 

teachers join the problem. We try to get up here and point the real difficulties in 

addressing the problem by showing the origins and pointing directions. 

Resumo. Observa-se um descompasso entre os recursos digitais disponíveis hoje e 

resultados educacionais efetivos, em especial, nas escolas públicas. Uma causa que 

pode estar relacionada a essa questão refere-se ao suporte material disponível 

nessas escolas. Este trabalho analisa as condições efetivas de uso das salas de 

informática de 11 escolas e apresenta que não apenas os aspectos físicos, retardos 

de cronogramas e problemas de instalações dificultam uma efetiva aplicação, mas 

que as condições pessoais e profissionais de trabalho do professor se juntam à 

problemática. Tenta-se aqui buscar e apontar as dificuldades reais para enfrentar o 

problema, mostrando-lhe as origens e apontando direções. 

 

1. Introdução 
 
As motivações e explicações da entrada da informática na educação escolar são múltiplas e 
bem fundadas. Só há lógica em inserir logo os mobiles, as TV digitais, as redes sociais, as 
escritas coletivas em nuvens, os jogos colaborativos nas redes escolares, se houver um 
consistente projeto pedagógico. A verdade é que os efeitos imediatos prometidos e as 
transformações miraculosas não acontecem. As pesquisas provam, os índices resultantes de 
provas nacionais não conseguem evidenciar os milagres. Então, à moda dos filmes ingleses de 
investigação de um crime aparece o culpado: não mais o mordomo, mas o professor! 
 É na perspectiva de localizar a razão que fundamenta as dificuldades de implantação e 
verificação da entrada eficaz da informática na escola que acontece esta pesquisa.  
 Separar para compreender é um modo de ver a ciência. Verificar as condições físicas, 
ideológicas e curriculares faz parte deste método de constatação da construção da história das 
tecnologias na escola e no currículo desta atual escola brasileira. 
 Mas não basta compreender as demoras e as dificuldades. Começa-se este artigo 
defendendo o uso das TIC — Tecnologias da Informação e da Comunicação — na escola 
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pública como um direito humano e como uma conquista democrática a ser realizada pela 
tardia escola republicana brasileira. 

2. Tecnologia como humanização 
 
 O trabalho educativo deve procurar reduzir a discrepância entre o conhecimento histórico e 
coletivamente desenvolvido pela humanidade e a sua apropriação pelo indivíduo; o que deve 
ocorrer por meio da transmissão-assimilação do saber sistematizado Saviani (2008). O papel 
conferido à escola, exposto pelo autor, é em última instância, o de desenvolver nos estudantes 
o domínio sobre determinado conhecimento, de maneira que esse seja incorporado na forma 
de uma segunda natureza.  
 Álvaro Vieira Pinto (2005, p.747) na mesma direção defende que “Cabe ao filósofo, 
ao educador, ou ao técnico crítico, possuidores da correta compreensão da dialética da 
história, empreender uma ardorosa defesa ao mesmo tempo da tecnologia e da personalidade 
humana”.  
 O processo de humanização do indivíduo significa a incorporação dos elementos 
culturais necessários à formação, não somente para o trabalho, mas, igualmente, para o 
exercício da cidadania. Frente a esse posicionamento Saviani coloca como objeto da 
educação: “a identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos 
indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e 
concomitantemente, a descoberta das formas mais adequadas para atingir esse objetivo”. 
(SAVIANI, 2008, p. 13). No que diz respeito ao segundo aspecto do trabalho pedagógico, 
pode-se defender a importância de se definirem e planejarem os meios mais adequados para 
que todos os alunos, no interior da escola, possam se apropriar gradativamente do 
conhecimento elaborado produzido pela humanidade. “Trata-se da organização dos meios 
(conteúdos, espaço, tempo e procedimentos) através dos quais, progressivamente, cada 
indivíduo singular realize, na forma de segunda natureza, a humanidade produzida 
historicamente” (idem, op. cit., p. 14). Sobre essa percepção do domínio que deve haver no 
processo do trabalho Lukács (2004, p.98) assinala que ela pode ser alcançada desde que: 

 

[...] tanto en la posición del fin como en la elección de sus médios, se orienta 
continuamente en dirección a captar de acuerdo con su objetivo ser em sí 
todo lo que se vincula con el trabajo, y a relacionarse con elle – con el fin y 
com sus médios – de acuerdo con su ser en sí. En ello no solo se encuentra 
contenida la intención hacia un reflejo objetivo, sino también el empeño en 
descartar todo lo meramente instintivo, emotivo, etc, que podría perturbar la 
comprensión objetiva. 

  
A partir desse posicionamento compreende-se que a introdução sistematizada das recentes 
tecnologias, para as diferentes modalidades de ensino, está ligada potencialmente a essa busca 
de estratégias educacionais mais adequadas, desde que ocorra no âmbito de um projeto coeso 
de humanização. É fundamental que se dê a devida importância aos conteúdos curriculares, 
que uma vez definidos coletivamente (parâmetros curriculares oficiais, corpo pedagógico da 
escola, coletivos docentes das diferentes disciplinas) constituem a intenção a ser atingida, 
dentre outras formas, pela integração dos novos recursos tecnológicos disponíveis no 
ambiente escolar. Portanto, anteriormente à adesão, a um determinado recurso tecnológico, é 
da máxima importância a busca pela compreensão do objeto como um todo, apreendendo dele 
todas as suas potencialidades. A apropriação inadequada de recursos tecnológicos no 
ambiente escolar pode tornar seu uso enfadonho e de pouca ou nenhuma correlação com os 
assuntos abordados em sala de aula. Ao contrário, por exemplo, no campo da matemática 
determinados softwares, se forem bem apresentados e aplicados, aumentam o interesse dos 
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alunos, não tão-somente pela nova tecnologia, mas, prioritariamente, pelo objeto de estudo 
nessa área do conhecimento. Por meio, por exemplo, do software livre GeoGebra o ensino da 
geometria analítica pode ser mais significativo. A partir do uso desse recurso o aluno poderá 
constatar, por exemplo, que a simples alteração de um determinado parâmetro dentro de uma 
equação implica na alteração do formato ou direção do gráfico associado a esta mesma 
equação, possibilitando assim ao aluno fazer uma revisão dos conceitos, métodos e 
aplicações, e melhor compreendendo o fenômeno matemático. Um estudo desenvolvido por 
Costa et alii (2008) voltado a crianças com histórico de reincidente dificuldade na 
aprendizagem de conceitos aritméticos, demonstrou que por meio do uso adequado do 
software Arit — desenvolvido com base na paradigma de equivalência — foi possível 
contribuir para o processo de ensino aprendizagem da operação fundamental de adição. Outra 
questão posta é com relação à variedade de aplicativos e equipamentos disponíveis no 
mercado; a escolha desses também envolve conhecimento por parte do corpo pedagógico, 
pois não raro muitos já trazem consigo uma série de vantagens técnicas e concepções sócio-
políticas. Em se tratando da atividade de ensino, dois aspectos sobre a matéria prima a ser 
operada são igualmente importantes para os docentes: o domínio sobre os conteúdos 
essenciais vinculados às suas disciplinas, e, ao mesmo tempo, a devida apropriação das 
ferramentas pedagógicas tal como ela se apresenta na escola. A segurança sobre esse dois 
componentes tem decisiva importância para que seja possível a exploração de seus recursos e 
formas de uso de maneira a torná-los um instrumento para o alcance dos objetivos escolares. 
O cenário atual nos traz um rico conjunto de objetos em versão eletrônica — livro eletrônico, 
lousa digital, mesa educacional, mouse remoto, computadores portáteis, iPad, e tantos outros 
—, novas formas de registro e difusão de informações, por meio do contínuo e atual 
desenvolvimento tecnológico, com potencial para área educacional, aplicáveis nos mais 
variados contextos. Se as qualidades são tantas, pergunta-se, por que é tão difícil sua 
implantação? Resistência dos professores, inadequação com o currículo, pouca vontade 
política dos governantes? 
 Observa-se um descompasso entre recursos digitais disponíveis hoje e resultados 
educacionais efetivos, em especial, nas escolas públicas. Uma causa que pode estar 
relacionada a essa questão refere-se ao suporte material disponível nessas escolas. Este 
trabalho, a partir de um conjunto de 11 escolas, explicita as condições efetivas de uso das suas 
salas de informática e busca apontar as dificuldades reais de enfrentar o problema, mostrando-
lhe as origens e apontando direções. 

3. O procedimento da pesquisa 
 
Foram utilizadas, como técnica para coleta de dados, entrevistas. Essa forma de colher o 
depoimento das pessoas, própria das ciências humanas, é muito útil para obter informações 
sobre o problema em questão. De acordo com Soriano (2004, p.153) “esse instrumento 
permite que fontes chaves de informação sejam selecionadas, de forma que essas, ao serem 
dotadas de experiências e conhecimentos relevantes sobre o tema em estudo possam fornecer 
dados que outras pessoas desconhecem total ou parcialmente”. Dessa forma as entrevistas 
aqui realizadas tiveram por finalidade aprofundar questões e esclarecer problemas sobre o 
fenômeno pesquisado. Essa característica é permitida, especialmente, nas não totalmente 
estruturadas, onde não há imposição de uma ordem rígida de questões (Lüdke e André, 1986). 
Nesta fase da pesquisa foi empregada a técnica de entrevista semi estruturada, com um 
conjunto de perguntas-guia relativas às questões quantitativas e qualitativas.   
 Todas as entrevistas ocorreram nas escolas onde os professores desenvolviam suas 
atividades de ensino. As entrevistas, quando do consentimento do entrevistado, foram 
gravadas, durante as quais também se realizaram anotações. Teve-se como objetivo aqui 
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identificar elementos para se compreender as condições materiais disponíveis nas salas de 
informática, tomando-se para análise os seguintes aspectos: a disponibilidade nesse espaço de 
quadro magnético, número de computadores disponíveis, bem como, os que efetivamente 
estavam em funcionamento por ocasião da pesquisa e outros recursos que porventura 
estivessem em uso e/ou disponível. Fez parte desse roteiro verificar qual o procedimento para 
a utilização da sala de informática (SI) e a frequência de uso dela pelos docentes. Foram 
privilegiadas também questões referentes à manutenção dos equipamentos eletrônicos. 
 As entrevistas foram realizadas com professores, lotados ou não, nas salas de 
informática e gestores das escolas públicas estaduais.   A amostra para esta 
pesquisa — abrangendo o ensino fundamental e médio, por representarem os níveis de ensino 
foco de investimentos das TIC —  foi constituída de 11 escolas. A escolha das escolas levou 
em consideração: localização (de forma que fossem representados os diferentes bairros do 
município); quantidades de alunos atendidos (foram contempladas escolas de médio e grande 
porte). Essa escolha foi motivada por se entender que a escola pública, por meio de 
investimentos públicos adequados, é a que possui o papel de promoção da universalização da 
educação. 

4. A exposição e discussão dos dados 
 
Com relação às condições de infraestrutura disponíveis nas salas de informática das 11 
escolas as visitas apontaram várias carências e impasses para o efetivo aproveitamento 
pedagógico desse espaço. Exemplo emblemático desse cenário foi observado no estado de 
conservação da sala de informática, nas cadeiras impróprias e em quantidades insuficientes, 
na baixa disponibilidade de computadores, na indisponibilidade de software para 
aprendizagem, na inoperante conexão à Internet, e no insuficiente suporte técnico ao ambiente 
informatizado da escola.  
 Nas 11 escolas visitadas cada uma possui apenas um laboratório para atender a todas 
as suas turmas, cujo número varia de acordo com o porte da escola. As escolas de médio 
porte, por exemplo, para o turno da manhã têm aproximadamente 16 turmas enquanto as de 
grande porte atendem em torno de 25 turmas. Tal restrição impõe à escola a necessidade de 
agendar horários para a utilização dos computadores e torna-se um limitador ao uso da 
informática na escola. No quadro 3 é apresentada a proporção aluno/computador1 para as 
escolas pesquisadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Razão entre o número total de alunos matriculados e o número de computadores em funcionamento na SI.    
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Table 1. Proporção aluno/computador 

Escolas participantes Proporção aluno/computador 
E1 47 
E2 50 
E3 54 
E4 Não há computadores na SI2 
E5 65 
E6 123 
E7 73 
E8 82 
E9 187 

E10 35 
E11 43 

 
 De acordo com o indicador quantitativo exposto na tabela 1, a relação 
aluno/computador apresenta-se de forma assimétrica nas escolas participantes. No melhor 
caso, naquelas que possuem computadores na sala de informática, pode-se observar uma 
relação 1 máquina para 35 alunos; cabe ressaltar que nessa escola a SI nunca esteve em 
funcionamento. No pior caso dessa relação tem-se 1 máquina para 187 alunos; para essa 
escola a SI também não se encontra disponível, devido a problemas de refrigeração no 
ambiente. Em decorrência desse panorama, muitos alunos não utilizam os computadores no 
desenvolvimento de atividades complementares às de sala de aula, como a realização de 
pesquisa e trabalhos das disciplinas. 
 Diretamente associada a essa relação aluno/computador está a questão da manutenção. 
Houve referências generalizadas aos problemas enfrentados nas escolas com a manutenção 
dos equipamentos. Em todas as escolas, no momento desta pesquisa, havia máquinas sem uso 
aguardando reparos. Por exemplo, em uma escola com 24 máquinas disponíveis a metade 
encontrava-se com defeito; em outra, de um total de 18 máquinas, apenas 7 apresentavam 
condições efetivas de uso. De acordo com os entrevistados um ponto que tem agravado o 
número de máquinas efetivamente em uso se deve a ausência de um suporte técnico regular. 
Além da oferta desse serviço vir se mostrando aquém das necessidades das escolas, há o 
problema de um longo período por reposição de peças e, igualmente, espera, quando é 
necessária uma atualização física dos equipamentos. 
 Cada conjunto, que varia de 10 a 20 escolas — das que estão localizadas na área 
metropolitana de Belém — é subordinado a uma Unidade SEDUC na escola (USE), que é um 
setor da SEDUC dentro de uma escola, e que assume a responsabilidade pelo apoio 
administrativo às demais. Dentre os auxílios prestados às escolas vinculadas a uma 
determinada USE está a disponibilização de um técnico responsável pela manutenção de todas 
as máquinas relacionadas ao uso da informática, sendo estas ou não da SI. Isso tem sido 
apontado, por todos os entrevistados lotados nas SI, como um fator negativo, dada a 
demasiada espera quando solicitadas melhorias dos equipamentos de informática. Pelo relato 
dos entrevistados não há uma política de manutenção preventiva e tampouco um agendamento 
sistemático do técnico nas escolas por ele atendidas. Isso se reflete em até alguns meses de 
espera para a solução dos problemas detectados. 
 Há também que se pensar em estratégias de utilização da SI quando da sua utilização 
pelos professores que atuam em sala de aula, pois as turmas quase sempre são compostas de 

                                                 
2
 Todos os computadores foram furtados dessa escola. O furto de computadores de escolas tem se tornado um 

problema sério. Nesse sentido, há depoimentos em que se assegura que pessoas utilizam-se dos próprios alunos 
para obter informações a respeito da escola, e, em especial, da sala de informática educativa. 
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30 a 40 alunos. Para que a quantidade de máquinas efetivamente em uso não interfira 
negativamente no desenvolvimento da aula, os participantes relataram utilizar-se da divisão 
de turmas. Assim, uma parcela da turma é dispensada enquanto a outra utiliza o espaço; na 
aula seguinte inverte-se o esquema. Mesmo entendendo-se o mérito dessa iniciativa não se 
pode deixar de mencionar que, caso essa prática se torne constante, isso irá influenciar na 
carga horária da disciplina na qual os alunos estão matriculados. Para fazerem uso das SI as 
sub-turmas deixarão de participar de uma parcela da carga horária total da disciplina.  
 A questão tempo é colocada como ponto crucial para a realização de projetos 
concretos envolvendo laboratórios de informática nas escolas: 

 
“Os professores colocam como grande obstáculo ao uso da sala de informática, o 
tempo gasto para essa tarefa. Desenvolver um projeto no laboratório de informática, 
via de regra, é muita gente para poucas máquinas, Internet lenta, às vezes o sistema 
operacional não roda o vídeo programado para aula, e todo esse tempo investido 
acaba comprometendo o cumprimento na íntegra do conteúdo programático da 
disciplina; é difícil equacionar tudo isto, justamente porque não há tempo suficiente, 
não tem pessoal qualificado para auxiliar neste trabalho” (Informação verbal) 3. 
 

 Foram inúmeras as críticas relacionadas ao bom funcionamento e uso das SI. O relato 
de um participante, ocupante do cargo de direção em uma das escolas visitadas, expõe a 
questão da carência vivenciada na rede estadual: 
 

“Nós temos entraves na escola e o primeiro, posso dizer que é recurso. Nós não temos 
recursos. Não temos recursos para fazer pequenos reparos. Até a compra de gás para 
manter o repasse da merenda escolar está comprometida e o dinheiro acaba saindo do 
meu bolso. Estamos fazendo uma venda pra poder ajudar. A escola há um mês não 
tinha tonner para emissão dos boletins, também foi necessário comprar com o meu 
dinheiro. Eu arquei com todos os problemas da escola, inclusive financeiramente. A 
escola foi uma nova família que eu ganhei. Em relação à sala de informática ela está 
sem ar condicionado, quando eu mandei fazer o orçamento para consertá-lo foi 
calculado em quinhentos reais (R$ 500,00) e ai eu resolvi aguardar a manutenção da 
SEDUC, que já foi informada desde o início do problema. O laboratório está sem uso 
há um ano porque os alunos não aguentariam ficar lá devido a elevada temperatura do 
ambiente” (Informação verbal)4. 
 

 A ausência de software educacional e do uso dos poucos disponíveis nas SI é um fator 
que torna a escola dependente da Internet como ferramenta de apoio à aprendizagem. Essa 
solução fica subordinada ao bom funcionamento da conexão da rede nos dias e horários 
agendados para as aulas nas SI. Nesse sentido os participantes revelaram recorrentes 
problemas com o funcionamento da Internet, que envolvem desde paralisações no circuito da 
rede instalada até o furto de equipamentos, como modem. Em relação aos inúmeros furtos 
produzidos nas SI adotou-se uma prática que consiste em só se permitir o acesso às SI se 
houver um professor responsável no turno correspondente. Nas escolas que não têm esse 
profissional disponível, as salas de informática ficam sem utilidade. Cabe ressaltar que em 
nenhuma das escolas participantes há esse profissional lotado nos três turnos de 
funcionamento. No melhor caso têm-se dois turnos cobertos e isto em apenas duas escolas 
participantes. Notou-se que o turno da noite quase sempre é desprestigiado na disponibilidade 
deste profissional nas salas de informática. Apenas em uma escola houve o relato de haver no 
período da noite esse profissional disponível. Esse mesmo professor informou que o espaço é 
muito pouco procurado e descreve o estado físico da SI na qual trabalha: 
 

                                                 
3  Informação fornecida pelo participante P3. 
4  Informação do participante P11. 
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“Com um espaço físico inadequado é difícil qualquer trabalho fluir. O espaço é muito 
quente. Tem um aspecto de sujo. Falta uma revitalizada na pintura. Tem uma 
impressora que não tem tinta. Não tem papel. Não tem quadro magnético. Alguns 
computadores ligam outros não. A entrada dos pendrives não funciona em todas as 
máquinas. Tecnologia adequada aqui é difícil” (Informação verbal)5. 
 

 As escolas não foram projetadas inicialmente para admitir um espaço destinado ao uso 
da informática. Um participante, ocupante do cargo de vice direção, em uma das escolas 
visitadas, descreveu a longa e ainda não encerrada história sobre a implantação de uma SI. 
Segundo esse participante, o processo de informatização nessa escola começou por iniciativa 
de um professor em 2005. Entretanto, uma exigência para entrega dos computadores à escola 
é a submissão de um projeto que deve ser devidamente aprovado pelo órgão estadual 
competente que coordena os trabalhos envolvendo informática aplicada à educação. Após o 
deferimento do projeto foi exigido que a escola apresentasse o espaço para o recebimento das 
máquinas. Dessa forma foi desativado o arquivo da escola. Porém quando o técnico foi 
inspecionar o local foi de parecer de que era inadequado para a instalação da SI, por não 
atender o tamanho mínimo exigido. Posteriormente foi desativada uma sala de aula de 
adequado tamanho. Mais outro período de espera foi consumido entre a solicitação e a 
instalação das bancadas que serviriam de área de trabalho para os computadores e sem as 
quais não se poderia recebê-los. Finalmente, em dezembro de 2010, foram entregues a essa 
escola 18 computadores. Alguns meses ainda foram necessários para que o técnico da USE a 
qual essa escola está vinculada fosse ao local para realizar a instalação dos equipamentos. Por 
ocasião dessa visita o técnico verificou que a escola não possuía instalação elétrica apropriada 
de forma a sustentar a sobrecarga exigida quando da efetiva instalação e uso dos 
computadores. O técnico achou prudente não executar a ordem de serviço e recomendou à 
direção os reparos na rede elétrica de forma a que esta não viesse a ter um desequilíbrio de 
carga. Ainda de acordo com a vice direção, foram os gestores que providenciaram as medidas 
necessárias solicitadas pelo profissional, custeando com recursos pessoais a compra dos 
materiais requeridos. Por ocasião da entrevista a esta pesquisa a escola permanecia sem nunca 
ter utilizado a SI6.  
 Uma espera tão acentuada como a anterior também foi relatada em outra escola. Há 
três anos os computadores permanecem encaixotados. Recentemente um professor lotado 
nessa escola concluiu os trâmites necessários para habilitar-se ao trabalho na SI. E segundo 
relato da direção, aguarda-se apenas a visita do técnico da USE a qual a escola está ligada 
para que finalmente os 11 computadores sejam instalados e posteriormente utilizados pelos 
400 alunos matriculados no período integral ofertado pela escola. 
 A pesquisa mostra também que não apenas os aspectos físicos, retardos de cronograma 
e de instalações complicam a vida da escola – e que estão à margem das competências 
didáticas, mas que as condições pessoais e profissionais de trabalho do professor se ajuntam à 
problemática. Foi verificado que a jornada de trabalho do professor constitui-se em sua 
totalidade nas horas utilizadas para o ensino com os alunos. A exceção é para os que atuam 
nos espaços especiais (sala de leitura, SI7, biblioteca e outros) ou cargos de gestão (direção ou 

                                                 
5  Informação do participante P9. 
6
 A direção informou que nos próximos meses a escola entrará em restauração, tendo como prazo de 

aproximadamente 1 ano de reforma. Por este motivo os computadores aguardam encaixotados o momento de 
serem utilizados. Deve-se ressaltar que o professor que iniciou o processo de implantação da SI faleceu durante o 
processo e em homenagem póstuma o espaço recebeu seu nome. 
7
 Com relação aos espaços pedagógicos das escolas da rede estadual, tais como a sala de informática (SI), de 

acordo com a portaria nº 023/2011, para cada turno deve ser lotado um professor, que obedecerá a seguinte regra 
de lotação: 30 (trinta) horas semanais nos turnos da manhã e tarde, e 25 (vinte e cinco) horas semanais para o 
período noturno. Entretanto de acordo com o diretor executivo do sindicato e com os professores lotados nas SI, 
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vice direção escolar). De acordo com todos os participantes, não é contemplada para os 
professores, uma parcela de carga horária semanal às atividades complementares, realizadas 
fora de sala de aula, como as de planejamento e avaliação.  
 A sobrecarga de trabalho mencionada pelos professores pode ser um fator que 
diretamente influencia na qualidade dos trabalhos por eles realizados com relação ao uso das 
SI ou até mesmo relaciona-se à impossibilidade de uso desse ambiente. A jornada de trabalho 
excessiva, os baixos salários, a legítima busca pela complementação de renda tem debilitado o 
processo mediador que deve haver entre o currículo escolar e sua apropriação pelos 
estudantes. A mediação pedagógica que poderia ser operada nesse ambiente tem sido 
comprometida diante da situação de penúria pela qual passam os docentes da rede estadual 
paraense de ensino: condições de trabalho precárias e salários precários. Assim, 
consequentemente, dimensões importantes relativas às atividades-fim da escola, passam a ser 
negligenciadas ou passam a ter um papel secundário no processo educativo. Envolvidos com a 
quantidade de atividades extraclasse, e tendo necessidade de complementação da renda 
salarial, os professores entrevistados se mostram comprometidos com a educação pública. Um 
fato que reflete esse compromisso é todos terem mencionado restringirem seu tempo 
supostamente livre para atingirem os objetivos da produção escolar. Há reivindicações dos 
professores para que seja reconhecido o trabalho excedente das salas de aulas, e que esse 
tempo seja acrescido à carga horária de trabalho dos docentes. Assim vemos que o que era um 
medo dos professores — que os computadores viessem a tirar-lhes o trabalho — agora 
constatam que seu trabalho aumentou. De quantidade. E de qualidade.  Assim defende esta 
nossa pesquisa. 
 

5. Considerações ao Fim 

É possível então perceber o quão desiguais se encontram as condições materiais das escolas 
brasileiras que se aventuram no processo de implementação dos computadores no ambiente 
escolar. Pode-se dizer que se aventuram, pois o domínio das variáveis que constituem o 
programa de implantação não depende das iniciativas nem mesmo da boa vontade nem da 
formação do docente nem das dimensões curriculares de estímulo e de organização das 
disciplinas ou de seus métodos.  As dificuldades são mesmo de acesso nesta primeira fase. 
Em que pese os enormes recursos investidos em equipamentos, os ousados programas de 
formação, as políticas traçadas com coerência, nosso país ainda deve à escola pública como 
um todo a criação de condições materiais e de condições de trabalho para os professores, para 
os gestores, para os alunos, para as comunidades educativas. Ações conjuntas de políticas 
públicas, esforços das universidades em sua pesquisas, envolvimento dos gestores escolares, 
movimentos de professores na luta por melhores condições de trabalho, a formação inicial 
mais cuidadosa nas universidades, os cursos de atualização em educação a distância (EAD), 
as reorientações curriculares mais corajosas e menos vagas podem trazer novo clima e 
eficácia para o trabalho de implantação do uso do computadores na educação. Mas o 

                                                                                                                                                         
para o ano de 2012, contrariando a portaria de lotação e à revelia da direção escolar, o setor de lotação da 
SEDUC alterou o carga horária para os espaços pedagógicos. Houve uma redução para 20 horas semanais aos 
docentes lotados nesse espaço independente do turno de lotação. Segundo o SINTEPP na folha de pagamento do 
mês de maio/2012 já foi realizada a alteração de carga horária. Aqueles professores que não forem lotados 
imediatamente em sala de aula, para compensar as 50 horas mensais extraídas dos espaços pedagógicos, mesmo 
com o semestre letivo tendo sido iniciado aproximadamente 30 dias (16 de abril), terão prejuízos financeiros no 
final do mês. O salário do professor é gerado a partir do montante da carga horária trabalhada no mês corrente; 
se um professor é 200 horas mensais, e por algum motivo, não fecha sua carga horária, ele apenas fará jus 
proporcionalmente aos valores relativos à jornada efetivamente trabalhada na escola.   
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mordomo não é o culpado. Ninguem é culpado. Somos todos responsáveis por esse desafio 
histórico e urgente.    
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