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RESUMO 

 

  

A presente dissertação, vinculada à linha de pesquisa “Cultura e Processos de Ensino e 

Aprendizagem” teve por objetivo geral investigar políticas públicas de implantação de 

tecnologias digitais na rede pública e os objetivos específicos foram: mapear pesquisas 

científicas sobre o ProInfo, publicadas entre 2007 e 2017, e investigar como foi implementado 

o ProInfo em Goiás. A investigação é respaldada teoricamente por Almeida (2001), Moraes 

(2006), Kuenzer (2000), Bastos (2010) e Gatti, Barretto e André. (2011). Nesse contexto, na 

pesquisa em apreço, buscamos responder à seguinte questão: o ProInfo existe no Estado de 

Goiás? Caso exista, como vem sendo implementado? Para atingir esses objetivos, 

desenvolvemos uma pesquisa de cunho qualitativo. Os procedimentos metodológicos 

consistiram em pesquisa bibliográfica e documental. Na pesquisa documental abordamos 

documentos oficiais que regulamentam as políticas públicas nacionais e a inclusão das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na Educação Básica brasileira. 

Estruturamos a pesquisa bibliográfica em duas etapas, a saber, levantamento bibliográfico e 

discussão, esta última realizada a partir das categorias: infraestrutura das escolas; formação de 

professores para uso das TIC; avaliação das ações do ProInfo; descontinuidade das políticas 

públicas de inclusão de tecnologias na escola básica. Os relatos de pesquisa abordados nas 

vinte dissertações e uma tese,  revelam que o ProInfo é relevante para a inserção das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) na educação, no entanto, apesar 

de todas as investigações o avaliarem positivamente sob vários aspectos, apontam que na 

prática ainda existem lacunas, o Programa é prejudicado por infraestrutura inadequada e/ou 

insuficiente, falta de formação adequada de professores para o uso das TDIC, descontinuidade 

das políticas públicas e a necessidade de avaliação periódica das ações do ProInfo. A pesquisa 

documental apontou que em Goiás o ProInfo foi implementado em 1998 e, a partir desse 

período, tem aumentado o número de escolas e municípios atendidos pelo Programa. Nesse 

sentido percebemos o ProInfo como um importante programa social de promoção do uso 

pedagógico da Informática na rede pública de Educação Básica brasileira, no entanto, mesmo 

com amplo investimento, não alcança plenamente seus objetivos. A única condição imposta 

para receber os recursos do Programa é a adesão ao mesmo, apesar de os municípios estarem 

constitucionalmente obrigados a aplicar recursos na Educação Básica, o que não significa que 

serão aplicados em TDIC ou na formação de professores para o uso destas. Concluímos que o 

ProInfo existe no Estado de Goiás, vem sendo implementado desde dezembro de 1988. Pelo 

mapeamento das pesquisas, identificamos que o ProInfo foi considerado um programa 

relevante, mas todas as investigações apontaram que seus objetivos foram concluídos apenas 

parcialmente. Em 2018 todos os municípios do Estado de Goiás são atendidos pelo ProInfo, 

no entanto, identificamos períodos com lacunas nas políticas públicas relacionadas às 

mudanças de governo, não assegurando as condições administrativas, materiais e pedagógicas 

para a consolidação do Programa no Estado.  E não investigamos como esse atendimento é 

dado ao Estado, de modo geral, e a cada município que o compõe, em particular. 

 

Palavras-chave: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação.  Educação Básica 

Políticas Públicas.  ProInfo.  

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation, linked to the line of research "Culture and processes of teaching and 

learning" had as general objective to investigate public policies for deployment of digital 

technologies in the public system and specific objectives were: Mapping scientific research on 

the ProInfo, published between 2007 and 2017, and investigate how it was implemented the 

ProInfo in Goiás. The research is theoretically supported by Almeida (2001, Moraes (2006), 

Kuenzer (2000), Bastos (2010) and Gatti, Barretto and André (2011). In this context, research 

into consideration, we seek to answer the following question: The ProInfo exists in the state 

of Goiás? If there is one, as is being implemented? To achieve these objectives, we developed 

a qualitative research. The methodological procedures consisted in bibliographic and 

documental research. In the documentary research dealing with official documents that 

regulate the national public policies and the inclusion of Information and Communication 

Technologies (ICT) in Basic Education in Brazil. We have structured the bibliographical 

research in two stages, namely, literature review and discussion, this last held from the 

categories: infrastructure; training of teachers in the use of ICT; evaluation of the actions of 

the ProInfo; disruption of public policies for the inclusion of technologies in basic school. The 

research reports in 20 dissertations and one thesis discussed, reveal that the ProInfo is relevant 

for the insertion of the Digital information and communication technology (DICT) in 

education, however, despite all the investigations to assess positively in several respects, 

indicate that in practice there are still gaps, the Program is hampered by inadequate 

infrastructure and/or insufficient, lack of adequate training of teachers for the use of the 

DICT, disruption of public policies and the need for periodic assessment of the actions of the 

ProInfo. The documental research pointed out that in Goiás the ProInfo was implemented in 

1998, and from that period, has increased the number of schools and municipalities served by 

the program. In this sense we perceive the ProInfo as an important social program for the 

promotion of pedagogical use of Information Technology in the public system for Basic 

Education in Brazil, however, even with large investment, not fully achieves its objectives. 

The only condition imposed to receive the resources of the program is adherence to the same, 

although the municipalities are constitutionally obligated to apply resources in Basic 

Education, which does not mean that they will be applied in DICT or in training teachers in 

the use of these. We conclude that the ProInfo exists in the state of Goiás, is being 

implemented since December 1988. By mapping of research, we have identified that the 

ProInfo was considered a relevant program, but all investigations have pointed out that their 

objectives were completed only partially. In 2018 all the municipalities of the state of Goiás 

are handled by the ProInfo, however, we identified periods with gaps in public policies related 

to changes of government, not assuring the administrative conditions, educational materials 

and for the consolidation of the program in the State. And not investigate how this care is 

given to the State, in a general way, and each municipality that composes, in particular. 

 

Keywords: Digital information and communication technology; Basic Education; Public 

Policies; ProInfo 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 01 – Componentes do sistema de ensino .....................................................................93 

 

Figura 02 – Percentual de escolas de Educação Básica com acesso à Internet por município 

de Goiás em 2016......................................................................................................................94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 01 – Percentual de escolas com computador e acesso à Internet por regionais de 

Goiás.........................................................................................................................................94 

 

Tabela 02 – Laboratórios de Informática adquiridos pelo ProInfo em âmbito nacional no 

período de 1997 a 2013.............................................................................................................96 

 

Tabela 03 – Projetores ProInfo adquiridos em âmbito nacional..............................................97 

 

Tabela 04 – ProInfo em Goiás de 2002 a 2007......................................................................103 

 

Tabela 05  – ProInfo em Goiás: cursos ofertados e comunidade atendida de 2002 a 2007...103 

 

Tabela 06 – Subprogramas do ProInfo disponibilizados em Goiás.......................................105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 01 – Pesquisas sobre o ProInfo no período de 2007 a 2017. .....................................61 

 

Gráfico 02 – Programas de mestrado e doutorado por região do país.....................................62 

 

Gráfico 03 – Principais temas abordados nas pesquisas sobre o ProInfo................................63 

 

Gráfico 04 – Quantidade de escolas conectadas pelo Programa Banda Larga........................98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 01 – A política educacional de Informática na educação brasileira...........................28 

 

Quadro 02 – O conceito de política pública........................................................................... 40 

 

Quadro 03 – Etapas de desenvolvimento da pesquisa bibliográfica........................................55  

 

Quadro 04 – Documentos nacionais que regulamentam a educação brasileira, selecionados 

para análise e referencial teórico utilizado. ..............................................................................58 

 

Quadro 05 – Documentos supranacionais, nacionais e estaduais para inserção de tecnologias 

na Educação Básica brasileira e em Goiás, selecionados para análise e referencial teórico 

utilizado......................................................................................................................................59 

 

Quadro 06 – Dissertações e tese sobre ProInfo e políticas públicas publicadas entre 2007 e 

2017 selecionadas para análise................................................................................................ 64 

 

Quadro 07 – PNE - Perspectiva tecnológica para a Educação Básica.................................... 83 

 

Quadro 08 – Metas e estratégias para uso das TIC na rede pública de ensino de 

Goiás.........................................................................................................................................85 

 

Quadro 09 – Síntese dos eventos relacionados à tecnologia e educação em Goiás no período 

de 1989 a 2012. .......................................................................................................................103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

AID    Associação Internacional de Desenvolvimento  

AMGI    Agência Multilateral de Garantia de Investimentos  

Anatel    Agência Nacional de Telecomunicações  

Bird    Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento  

BM    Banco Mundial  

CAI    Instrução Auxiliada por Computador 

Capes Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

Cefapro                      Centros de Formação e Atualização de Professores  

CF                              Constituição Federal 

CGU    Controladoria Geral da União  

Ciadi               Centro Internacional para Acerto de Disputas de Investimento  

Cied    Centros de Informática na Educação  

Cies    Centros de Informática na Educação Superior  

Ciet    Centros de Informática na Educação Tecnológica  

CNPq    Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  

CTDC    Catálogo de Teses e Dissertações da Capes  

Educom                      (Nome completo da sigla não encontrado) 

EJA                            Educação de Jovens e Adultos 

Enem  Exame Nacional do Ensino Médio  

FFID    Projeto de Fortalecimento da Formação Inicial Docente  

Finepe   Financiadora de Estudos e Projetos  

FNDE    Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  

Formar   Programa Formação de Recursos Humanos  

IFC    Corporação Financeira Internacional  

Inep    Instituto Nacional de Pesquisa Educacional “Anísio Teixeira”  

Ipes    Instituições Públicas de Ensino Superior 

ISE    Institutos Superiores de Educação  

LDB    Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

Lied    Laboratórios de Informática Educativa  

MC    Ministério das Comunicações  

MEC    Ministério da Educação  

MPOG   Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão  



 
 

NTE    Núcleos de Tecnologia Educacional  

Nured                         Núcleos Regionais de Educação à Distância  

OEA    Organização dos estados Americanos  

PAC    Programa Aluno Conectado  

Paie    Programa de Ação Imediata  

PAR    Plano de Ação Articulado  

PBLE    Programa Banda Larga nas Escolas  

PCN    Parâmetros Curriculares Nacionais 

Proformação              Programa de Formação de Professores em Exercício  

ProInfo  Programa Nacional de Tecnologia Educacional 

Promesba   Programa de Mejores Egressados de la Escuela Media a La Docencia  

Proninfe                     Programa Nacional de Informática Educativa 

Seduce   Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte  

See/GO   Secretaria de Educação do Estado de Goiás  

Seed    Secretaria de Educação a Distância  

SEI    Secretaria Especial de Informática 

SI    Sociedade da Informação 

TDIC   Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

TIC   Tecnologias de Informação e Comunicação 

UFG    Universidade Federal de Goiás 

UNGS   Universidad Nacional de General Sarmiento  

Unicamp   Universidade Estadual de Campinas  

Usaid               United States Agency for International Development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO.......................................................................................................................16 

 Relevância da pesquisa..........................................................................................................18 

 Estrutura do texto desta dissertação....................................................................................19 

1. REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................................20 

1.1 Tecnologias digitais e educação pública brasileira .......................................................20 

1.2 Formação inicial e continuada de professores e integração das TDIC à prática 

pedagógica............................................................................................................................... 23 

1.2.1 Formação de professores para o uso das TIC na prática pedagógica ............................. 25 

1.2.2 A educação e as relações de produção mediadas pelas tecnologias.................................36 

1.2.3 Políticas públicas de formação de professores................................................................ 39 

2 METODOLOGIA .............................................................................................................. 54 

2.1 Pesquisa bibliográfica...................................................................... …........................... 54 

2.1 Procedimentos.....................................................................................................................55 

2.2 Pesquisa documental.........................................................................................................56 

2.2.1 Procedimentos..................................................................................................................57 

2.2.2 Documentos selecionados para análise............................................................................58 

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO..................................................................................................61 

3.1.1 Infraestrutura das escolas.................................................................................................65 

3.1.2 Formação de professores para uso das TIC.....................................................................72 

3.1.3 Descontinuidade das políticas públicas de inclusão de tecnologias na escola básica......76 

3.1.4 Avaliação das ações do ProInfo.......................................................................................78 

3.2 Análise documental...........................................................................................................80 

3.2.1 A educação no Brasil a partir de três políticas.................................................................80  

3.2.2 Inter-relações do Plano Nacional de Educação (PNE) e o Plano Estadual de Educação 

(PEE)/GO - 2015-2025   para inserção de tecnologias na Educação Básica............................82 

3.2.3 O ProInfo..........................................................................................................................88 

3.2.4 Padrões de competência em TIC para professores (ICT-CST) – UNESCO....................90 

3.2.5 Educação em Goiás..........................................................................................................93 

3.2.6 Implementação do ProInfo no Brasil...............................................................................96 

3.2.7 A quem se destina a formação no ProInfo.......................................................................98 

3.2.8 Que tipo de formação o ProInfo proporciona................................................................100 

 



 
 

3.2.9 O processo de implantação do ProInfo em Goiás: alguns elementos............................100 

3.2.10 Identificação das escolas participantes do ProInfo em Goiás......................................104 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ..............................................................................................106 

REFERÊNCIAS....................................................................................................................110  

Apêndice A - Motivação para realizar a pesquisa................................................................. 119 

Apêndice B - Relato de busca Pesquisa documental..............................................................120 

Apêndice C - Síntese das Políticas Públicas de formação de professores implementadas no 

Brasil de 1988 a 2010 com endereço de acesso......................................................................121 

Anexo A - Portaria nº 522, de 9 de abril de 1997...................................................................123 

Anexo B - Decreto nº 6.300, de 12 de dezembro de 2007......................................................124 

Anexo C - Decreto nº 4.985, de 16 de dezembro de 1998......................................................126  

GLOSSÁRIO.........................................................................................................................127 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 INTRODUÇÃO 

 

Ao falar em tecnologia, é comum pensar em algo novo, como Internet, iPhone, 

computador, Smartphone etc. No entanto, Kenski (2012) afirma que a tecnologia é anterior a 

esses artefatos, ela está nos diferentes lugares de nossa vida cotidiana e acaba se passando por 

natural, a utilização pelo homem primitivo de um pedaço de pau ou de um osso para se 

defender já era tecnologia. Lopes (2014) considera que isoladamente e em si mesmos esses 

objetos não são tecnologias, constituem-se como tal a partir do momento que são utilizados 

pelo homem, para facilitar sua vida em sociedade.  

Para Kenski (2012), o conceito de tecnologias engloba a totalidade de instrumentos, 

métodos e técnicas que a engenhosidade do cérebro humano conseguiu criar em todas as 

épocas, suas formas de uso e aplicações.  

Kenski (2012, p. 18) entende por tecnologia o “conjunto de conhecimentos e 

princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um 

equipamento em um determinado tipo de atividade.” Diz a autora que: 

 

Tudo o que utilizamos em nossa vida diária, pessoal e profissional – 

utensílios, livros, giz e apagador, papel, canetas, lápis, sabonetes, talheres... 

– são formas diferenciadas de ferramentas tecnológicas. Quando falamos da 

maneira como utilizamos cada ferramenta para realizar determinada ação, 

referimo-nos à técnica. A tecnologia é o conjunto de tudo isso: as 

ferramentas e as técnicas que correspondem aos usos que lhes destinamos, 

em cada época (KENSKI, 2003, p. 19). 

 

Assim, a tecnologia pode ser conceituada como um conjunto de conhecimentos 

técnicos, que podem ser do tipo mecânico ou industrial, que permite ao ser humano a 

possibilidade de fabricar objetos, realizar mudanças no meio ambiente, para que a vida do 

homem se torne mais fácil (LOPES, 2014). 

As tecnologias passaram a fazer parte do cotidiano familiar. Tarefas simples “como 

retirar dinheiro no banco” requerem domínio das tecnologias, que se modificam e se 

atualizam com rapidez, de forma que o moderno hoje, amanhã pode estar ultrapassado. 

Conforme afirma Lévy (1999, p. 157): “pela primeira vez na história da humanidade, a 

maioria das competências adquiridas por uma pessoa no inicio de seu percurso profissional 

estarão obsoletas no fim da sua carreira”. 



17 

 

 

Sendo a escola o lugar em que ocorre a educação formal, esta acaba por ser o espaço 

privilegiado para o desenvolvimento dos conhecimentos curriculares e para a democratização 

da tecnologia e promoção das capacidades produtivas. 

Com a proposição de uma educação voltada para a complexidade, Moraes (1997) 

afirma que a identificação de novos cenários nos leva a entender que somos cidadãos do 

mundo e que temos o direito de estar suficientemente preparados para apreender os 

instrumentos de nossa realidade cultural. Isso significa estarmos preparados para elaborar as 

informações nele produzidas e que afetam nossa vida. 

A educação, enquanto prática social, deve contemplar linguagens emergentes, como a 

digital, que propiciam novos sentidos e saberes aos sujeitos sociais, como aponta Lopes 

(2014). O contexto da Sociedade da Informação (SI), assim denominada por Castells (1999), 

gera demandas a serem atendidas pela educação pública brasileira, asseguradas pela 

Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) nº.  9.394/1996 (BRASIL, 1996).  

Dentre os principais programas governamentais que fazem parte das políticas 

públicas que buscam dar uma direção para a ampliação da cidadania, em particular, aquelas 

ligadas à educação, propomo-nos a investigar o Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional (ProInfo), por ser um dos programas educacionais de maior abrangência em seus 

objetivos. 

Segundo Moraes (2006), o ProInfo, criado pelo governo federal, atualmente é o 

principal projeto para equipar as escolas públicas com tecnologias para uso pedagógico. 

O ProInfo foi criado em abril de 1997, com os objetivos de proporcionar o acesso das 

escolas à tecnologia digital, de melhorar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem, 

possibilitar a criação de uma nova “ecologia cognitiva” nos ambientes escolares, propiciar 

uma educação voltada para o desenvolvimento científico e tecnológico e educar para uma 

cidadania global (NASCIMENTO, 2007).  

Moraes (2006) aponta que as estratégias, para alcançar esses objetivos, foi implantar 

laboratórios de Informática nas escolas públicas de Educação Básica e capacitar professores, 

gestores e outros agentes educacionais para a utilização pedagógica das tecnologias. 

Uma escola equipada com novas tecnologias pode não atingir o objetivo de 

desenvolvimento de habilidades cognitivas, de cooperação, colaboração e produção do 

conhecimento em seus alunos, ao utilizá-las, se não houver a adesão de seus professores, pois 

a tecnologia é um meio, não um fim em si mesma. Quando usada como instrumento 
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facilitador do processo de aprendizagem, pode cooperar no processo de ressignificação do 

espaço escolar. 

A tecnologia, sozinha, não transforma, não inova, o cenário tecnológico requer da 

educação uma nova gestão do conhecimento. Nesse sentido, Valente (1999, p. 4) observa que:  

 

[...] a implantação da Informática, como auxiliar do processo de construção 

do conhecimento, implica em mudanças na escola que vão além da formação 

do professor. É necessário que todos os segmentos da escola - alunos, 
professores, administradores e comunidade de pais - estejam preparados e 

suportem as mudanças educacionais necessárias para um novo profissional, 

nesse sentido, a Informática é um dos elementos que deverão fazer parte da 

mudança, porém essa mudança é muito mais profunda do que simplesmente 

montar laboratórios de computadores na escola e formar professores para a 

utilização dos mesmos.   

 

Lévy (1999) propõe um novo estilo de pedagogia que favorece o aprendizado 

personalizado e cooperativo em rede. Nesse contexto, o professor é um animador da 

inteligência coletiva dos alunos, em vez de um fornecedor de conhecimentos.  

 

Relevância da pesquisa 

 

Esperamos que este estudo seja relevante para a compreensão das políticas públicas 

voltadas à inserção das TDIC nas escolas públicas do Estado de Goiás. 

Alguns teóricos veem no processo educacional um instrumento de transformação 

social. Contudo, Gadotti afirma que: “se ideais são necessários para dar vida à nossa prática, 

eles são insuficientes para gerar mudanças” (GADOTTI, 1984, p. 77). Assim, compreendendo 

que as mudanças não ocorrem somente pela incorporação de novos paradigmas educacionais 

e de comportamento da sociedade, faz-se importante também investigar se projetos como o 

ProInfo têm efetividade na prática. 

Na pesquisa em apreço, buscamos responder à seguinte questão: o ProInfo existe no 

Estado de Goiás? Caso exista, como vem sendo implementado? 

Sustentamos a hipótese de que o ProInfo existe no Estado de Goiás, equipou escolas 

públicas com TDIC, como computadores, tablets, lousa digital, capacitou professores e tem 

propiciado a implementação de tecnologias nas escolas públicas estaduais. Delimitou-se como 

objetivo geral investigar políticas públicas de implantação de tecnologias digitais na rede 

pública. A este se seguem os seguintes objetivos específicos: mapear pesquisas científicas 
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sobre o ProInfo, publicadas entre 2007 e 2017; e investigar como foi implementado o ProInfo 

em Goiás, por meio de pesquisa bibliográfica e pesquisa documental.  

 

Estrutura do texto desta dissertação 

 

Na primeira seção desta dissertação, intitulada “Introdução”, apresentamos um 

breve conceito de tecnologia. Em seguida, apresentamos a educação como espaço 

privilegiado para democratização das TDIC. Prosseguindo, apresentamos o ProInfo como o 

principal projeto para equipar as escolas públicas com tecnologias para uso pedagógico. 

Segue-se a relevância da pesquisa, o problema da pesquisa, a hipótese, objetivo geral e 

objetivos específicos. Finalizamos com a delimitação da estrutura deste trabalho.  

Na segunda seção, intitulada “Referencial Teórico”, apresentamos uma revisão dos 

estudos sobre a formação inicial e continuada de professores e a integração das TDIC à 

prática pedagógica. Em seguida, discutimos a educação e as mudanças no mundo do 

trabalho mediadas pelas TIC, a integração da formação de professores para o uso das TDIC 

na Educação, o desenvolvimento e avanço das TDIC e as possibilidades e potencialidades 

de uso na educação. Finalizando, apresentamos as principais políticas públicas para 

informatização da educação pública brasileira. 

Na seção “Metodologia” é explicitado o delineamento metodológico da pesquisa, 

além dos caminhos percorridos em sua realização.  

A quarta seção, “Análise e discussão”, é dedicada à análise e discussão das 

dissertações e tese e dos documentos oficiais que regulamentam as políticas públicas 

nacionais e a inclusão das TDIC na Educação Básica brasileira, selecionados para a 

pesquisa. 

Na quinta seção, “Considerações finais”, apresentamos um resgate da pesquisa, em 

seus pontos primordiais, num esforço de síntese da mesma.    

Às seções seguem-se as referências, apêndices e anexos. 

Delineadas as seções que constituem o texto desta dissertação, na seção a seguir 

apresentamos o referencial teórico que embasa a análise desta pesquisa.  
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 Tecnologias digitais e educação pública brasileira 

 

Vivenciamos uma época de mudanças motivadas pelos avanços tecnológicos. 

Discutindo o assunto em uma perspectiva cultural, Lévy (1999) vislumbra uma possível 

reconfiguração da educação, que requer repensar o trabalho didático, compreendendo que os 

professores precisam ter um olhar mais atento, comprometido com a formação do aluno para a 

vida adulta em uma sociedade com determinadas características. Nesse sentido, será 

necessário buscar soluções e técnicas que sejam capazes de ampliar o esforço pedagógico dos 

professores e formadores, com meios audiovisuais, ensino assistido por computador, televisão 

educativa, tutoriais, entre outros.  

Desta forma, o desafio é saber de que forma todo este conjunto de informações que 

não encontra barreiras de tempo e de espaço poderá contribuir para a democratização do 

conhecimento. 

De acordo com o Art. 3º, Inciso XI, da LDB/1996 (BRASIL, 1996), é finalidade da 

educação a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Dessa forma, 

diante das mudanças que ocorrem na sociedade e no meio educacional, que atualmente estão 

permeados pelas tecnologias, a educação, enquanto tal, deve propiciar a reflexão do sujeito 

sobre si mesmo, sobre seu tempo, seu papel no novo meio cultural da época em que vive. A 

educação tem implicação direta nesse desenvolvimento, à medida que capacita o sujeito a 

entender a proposta da sociedade em que vive. 

 Quanto às transformações sociais, Almeida (2006, p.85) aponta que: 

 

 

 

[...] decorrentes das inovações tecnológicas e científicas, dos processos de 

globalização, das novas configurações do mundo do trabalho e das relações 

sociais, elas passam a exigir outros modos de formação, atuação e interação 

dos sujeitos sociais, chegando dessa forma à escola com uma impressionante 

rapidez, uma vez que esta é ainda colocada como a instância de 

aprendizagem/formação das crianças e jovens que se integram, muitas vezes 

de modo precarizado e periférico, às configurações organizativas da 

sociedade. 

   

As inovações tecnológicas provocam inúmeras mudanças sociais, econômicas, 

culturais, influenciando o trabalho e suas formas de organização, impactando o sistema 

educacional.  
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O desenvolvimento e o avanço das TDIC constituem uma realidade que não pode ser 

ignorada, sob pena de se desconsiderar as mudanças dos meios de comunicação e sua 

aplicabilidade na sociedade, de modo geral, e as possibilidades e potencialidades de uso na 

educação, em particular. 

Valente (1999) afirma que qualquer que seja a modalidade de uso do computador ou 

qualquer outro recurso tecnológico, é necessário que o professor seja capacitado para assumir 

o papel de facilitador da construção do conhecimento pelo aluno e não mais de “entregador” 

da informação, criando novas possibilidades de ensino.  

Bauer e Kenton (2005) realizaram um estudo em que examinaram a prática em sala de 

aula de professores “versados em tecnologia”, que usavam a Informática, o quanto eles 

usavam, os obstáculos que tinham que superar para obter sucesso em seu uso, suas questões e 

preocupações gerais em relação à tecnologia. Os participantes eram identificados por suas 

escolas como proficientes em tecnologia. O estudo constatou que os professores eram 

altamente qualificados em tecnologia, eram inovadores e adeptos à superação de obstáculos, 

mas não integravam a tecnologia de forma consistente como ferramenta de ensino e 

aprendizagem.  

Por exemplo, duas questões-chave eram que seus alunos não tinham tempo suficiente 

nos computadores e que os professores precisavam de tempo extra de planejamento para as 

aulas de tecnologia. Outras preocupações foram hardware desatualizado, falta de software 

apropriado, dificuldades técnicas e níveis de habilidade do aluno. Os resultados que 

encontraram sugerem que as escolas ainda não atingiram a integração tecnológica. Por 

conseguinte, existiram implicações para professores, administradores e educadores de 

professores (BAUER; KENTON, 2005). 

O contexto dessa “sociedade informacional”, que Castells (1999) identifica como o 

símbolo de uma nova sociedade que emerge na cultura do terceiro milênio, na qual a Internet 

não se apresenta como uma simples “tecnologia da comunicação”, mas como uma ferramenta 

fundamental direcionada à produção e à difusão da informação, parece exigir uma resposta 

governamental que supra as demandas de uso pedagógico de TDIC na escola.   

 A educação é um dos pontos principais no processo de mudança em uma sociedade 

Popkewitz (1997) diz que as mudanças na educação constituem-se como um mecanismo de 

ajuste dos processos pedagógicos às demandas sociais, políticas e econômicas da sociedade 

em transformação. O autor faz um questionamento sobre o que deve ser considerado 

“mudança”. Quais são os critérios e habilidades que, ao serem desenvolvidas, tornam o ensino 

e o aprendizado de qualidade? Como a administração pode encontrar o melhor caminho para 
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que os atores da educação aceitem essa mudança e se envolvam com ela? A mudança é 

percebida como intrínseca ao movimento ou atividade, mas pouca atenção é dada à mudança 

em si. 

 Popkewitz (1997) interpreta a estruturação da reforma educacional como uma série 

de rupturas dos padrões anteriores: a reforma está associada ao conhecimento profissional, a 

escola está ligada ao papel do Estado na produção de progresso, a individualização da pessoa 

recebe uma forma institucional específica por meio de das práticas pedagógicas. Essas 

estruturas hoje, “ fazem parte de um novo campo social – não como uma história cronológica, 

mas como a história das transformações das relações institucionais, do conhecimento e do 

poder” (POPKEWITZ, 1997, p. 113). 

 Segundo Barreto (2008), no caso da recontextualização educacional das TIC, assim 

como das TDIC, faz-se necessária a superação de condições nas quais o aprendiz recebe a 

informação pronta, em "pacotes tecnológicos", com informações pré-selecionadas a serem 

apreendidas, retidas e comprovadas.  O compromisso com as TIC ou TDIC, nas condições 

em que foram produzidas, pode ser confundido com os chamados materiais 

"autoinstrucionais", para usar uma expressão técnica da década de 1970. Sendo 

autoexplicativos, dispensam a mediação pedagógica e supõem uma aprendizagem autodidata, 

em que o ensino e a aprendizagem são substituídos por uma relação direta, automática, entre 

TDIC e aprendizagem.   

 Barreto (2008) aponta que de acordo com sua disponibilidade, esses materiais 

apontam para a secundarização do ensino, em nome do aprendizado denominado "autônomo" 

ou seguido de outra adjetivação. Em outras palavras, o binômio ensino e aprendizagem pode 

ser apagado pelo estabelecimento de uma relação direta, muitas vezes automática, entre TIC e 

aprendizagem, transformando a educação em um "mercado educacional". Segundo Barreto 

(2008, p. 931-932): 

 

A cadeia de simplificações pode ser extensa: as TIC, os pacotes e os tutores 

no lugar do trabalho docente, a ausência de discussões coletivas, o 

aligeiramento que descaracteriza a formação, a derrama de diplomas e 

certificações, a prática apartada da pesquisa [...]. Portanto, diante da 

disponibilidade cada vez maior das TIC, [...] é preciso formular perguntas 

que permitam redimensionar a sua recontextualização educacional: TIC para 

quê? Para quem? Em que termos?  

 

 As novas tecnologias não podem servir apenas para transmitir informações, mas 

proporcionar um novo ambiente para se questionar e transformar a educação. No entanto, ao 
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incluir as TDIC como condição necessária para qualquer proposta democrática, deve-se 

reconhecer que o acesso em si não é suficiente, que os pacotes tecnológicos, os tutoriais, entre 

tantos outros modelos de materiais prontos, que supõem um autoaprendizado, podem ser 

suficientes até certo ponto, mas a aprendizagem será limitada ao que está exposto nesse 

material, o aprendiz não poderá ir muito além sem a troca de experiência com colegas e 

professores. 

  

1.2 Formação inicial e continuada de professores e integração das TDIC à prática 

pedagógica 

 

Inicialmente, abordamos a formação inicial e a continuada dos professores, nos 

aspectos mais gerais. Em seguida, discutimos a formação continuada em TDIC.  

Para Aguillar e Gonçalves (2017), a relação entre desenvolvimento econômico, social 

e político de um país está diretamente atrelada à formação de professores, ao conjunto de sua 

formação. 

A LDB, no Art. 62 (BRASIL, 1996), estabelece que a formação inicial dos professores 

para atuar na Educação Básica será realizada por meio dos cursos de licenciatura e Pedagogia, 

de graduação plena, oferecidos em universidades e Institutos Superiores de Educação (ISE), 

admitindo também formação na modalidade normal, em nível Médio.  

Em relação à formação continuada, na LDB (BRASIL, 1996), encontramos uma 

diversidade de termos que a designam, com destaque para: “capacitação em serviço” (Art. 61, 

Inciso I), “aperfeiçoamento continuado” (Art. 67, Inciso II) e “treinamento em serviço” (Art. 

87, §4º).  

A formação continuada é também denominada “formação permanente” por Freire 

(1996, p. 18): “na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da 

reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se 

pode melhorar a próxima prática”.  

Para uma reformulação da formação pedagógica é necessária uma articulação entre as 

políticas educacionais e a percepção de formação enquanto processo de construção coletiva. 

Para Dourado (2007), envolve, também, retomar experiências implementadas por estados e 

municípios como passos importantes no fortalecimento das ações do Ministério da Educação 

(MEC), que buscam apoiar as políticas de formação de professores e os processos de 

organização e gestão educacional.  
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 Muitos são os desafios postos pela educação contemporânea, pois, conforme afirma 

Freire (1991, p. 589), “ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz 

educador, a gente se forma como educador, permanentemente, na prática e na reflexão da 

prática” Para o autor, a formação continuada ou permanente é uma conquista da maturidade 

profissional. Assim, quando essa reflexão permear a prática docente e a prática da vida, a 

formação continuada será compreendida como natural, para que o homem se mantenha 

atualizado e atuante no seu espaço histórico, crescendo no saber e na responsabilidade 

profissional e pessoal de cidadão. 

O processo formativo é permanente, segundo Freire (1996, p. 23) “mulheres e homens 

se tornaram educáveis na medida em que se reconhecerem inacabados, e tiverem a ciência de 

poder ir mais além, implicando necessariamente a inserção do sujeito inacabado num processo 

social de busca permanente”.  

Como “inacabados,” estaremos sempre em busca de novos saberes, indispensáveis à 

existência, pois o conhecimento nessa sociedade tecnológica é dinâmico, tornando-se obsoleto 

com o decorrer do tempo; para que isso não ocorra, é preciso que o docente considere sua 

formação contínua. Essa busca deve partir das necessidades individuais, ou seja, cada um 

sendo o agente de seu próprio desenvolvimento. 

A formação continuada dos professores, nessa perspectiva de construção e 

reconstrução de conhecimentos, aliada à ampliação do ciberespaço, ao avanço da cibercultura 

e às possibilidades de uso das TDIC, estabelece uma nova forma de pensar sobre o mundo, 

que vem substituindo princípios, valores, processos, produtos e instrumentos que mediam a 

ação do homem com o meio (LÉVY, 1999).   

Nesse contexto, surge a necessidade de repensar a formação continuada dos 

professores para utilização das TDIC de forma autônoma, ou seja, um processo de integração 

das TDIC pelo professor para uma prática crítico-reflexiva, que incentive a apropriação dos 

saberes e a autonomia dos professores. 

Diante de um cenário de possibilidades, Lévy (1999, p. 172) pondera sobre a 

atualização das práticas pedagógicas.  

 

Como manter as práticas pedagógicas atualizadas com esses novos processos 

de transação de conhecimento? Não se trata aqui de usar as tecnologias a 

qualquer custo, mas sim de acompanhar consciente e deliberadamente uma 

mudança de civilização que questiona profundamente as formas 

institucionais, as mentalidades e a cultura dos sistemas educacionais 

tradicionais e, sobretudo os papéis de professor e de aluno.  
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 Para Lévy (1999), a grande questão da cibercultura é a transição de uma educação e 

uma formação estritamente institucionalizadas para uma situação de troca generalizada de 

saberes. Neste sentido, integrar as tecnologias ao ensino e aprendizagem é um grande desafio 

para a educação. São necessárias novas competências e atitudes para que esse processo seja 

significativo. 

 

1.2.1 Formação de professores para o uso das TIC na prática pedagógica 

 

A preocupação com a inércia rotineira da sala de aula em contraposição à necessidade 

de transformar a prática pedagógica está proposta tanto na LDB, Lei nº.  9.394/1996, quanto 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do Ensino Fundamental e do Ensino Médio 

(ALMEIDA, 2001). O prognóstico, segundo os PCN (BRASIL, 2000) é de que a “revolução 

Informática” promova nas próximas décadas uma rápida transformação na educação, em 

decorrência de uma nova compreensão teórica sobre o papel da escola, estimulada pela 

incorporação das novas tecnologias. 

Segundo Almeida (2001), a introdução de novas tecnologias nas escolas e o acesso à 

Internet pressupõe um universo de novas possibilidades no trabalho em sala de aula, no 

entanto, uma nova atitude profissional não se adquire naturalmente, nem se estabelece por 

imposição ou por decreto, sem que os educadores tenham a oportunidade de compreender o 

significado dessas orientações, criticá-las ou mesmo recriar sua prática. 

De acordo com Almeida (2001), a proposta brasileira de educação inovadora teve uma 

característica de formação de cidadãos crítico-reflexivos, que utilizam a tecnologia para 

buscar, selecionar e articular as informações e conhecimentos, visando uma melhor 

compreensão de seu contexto e atuação na sua transformação.  

Almeida (2001) afirma que entre os desafios para integração das tecnologias ao 

currículo das escolas brasileiras está a formação dos professores, pois se evidenciou a 

necessidade de investimento em formação e o envolvimento de todos que atuam na escola 

para que ocorra a almejada reconstrução dessa como espaço privilegiado de integração social, 

integrada aos demais espaços de produção do conhecimento, promotora da comunicação e da 

colaboração. Para a autora, a integração das TIC nas atividades curriculares efetiva-se 

fundamentalmente na prática do professor, ao qual cabe conhecer suas potencialidades, 

vantagens, limitações e concepções educacionais subjacentes, em uma perspectiva de 

transformação da escola e da sala de aula, em um espaço de experiência, visando à formação 
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de cidadãos e de uma vivência democrática, ampliada pela presença das tecnologias. Sobre a 

importância de dominar os recursos computacionais, Almeida (2000 p. 65) diz o que segue: 

 

Embora o domínio de recursos computacionais não constitua pré-requisito 

para participar da formação, o seu inverso, ou seja, o não domínio desses 

recursos impede o avanço do professor em termos de refletir sobre as 

possibilidades de aplicações pedagógicas e de compreender onde, como e 

porque utilizá-lo. 

 

Segundo Almeida (2001), a utilização da tecnologia na educação implica em dominar 

os principais recursos tecnológicos e as funções disponíveis nos mesmos, conhecer suas 

características e ter clareza da intenção pedagógica da atividade, para escolher qual material 

pode ser utilizado, com vistas a atingir o objetivo desejado, de acordo com as concepções do 

educador. As TIC têm um papel não só de ferramenta, mas de instrumento de mediação 

simbólica, numa relação dialética entre pessoas e tecnologias em uso.  

Para Kenski (2003), a integração das TDIC para fins pedagógicos exige que o 

professor alie conhecimentos amplos sobre as especificidades das tecnologias aos 

conhecimentos profundos sobre as metodologias de ensino e aprendizagem. 

  Os softwares educacionais disponíveis, denominados Instrução Auxiliada por 

Computador (CAI), baseados na abordagem instrucionista, dentre os quais estão os tutoriais, 

que são de fácil utilização, proporcionam um ensino individualizado, a imediata avaliação das 

respostas emitidas, favorecendo a motivação e a aquisição de determinadas habilidades 

básicas, no entanto a autora alerta para o risco de transferir o conceito de “ensino 

programado” para o de “aluno programado”, o que pode ser evitado com a atuação consciente 

do professor a respeito dos objetivos, das limitações e possibilidades que o programa oferece 

(ALMEIDA, 2001).  

No software do tipo tutorial, segundo Valente (1999, p. 72), “a informação é 

organizada de acordo com uma sequência pedagógica particular e apresentada ao estudante, 

seguindo essa sequência ou então o aprendiz pode escolher a informação que desejar”. 

Embora os softwares sejam desenvolvidos para determinadas finalidades, estas não 

condicionam seu uso (ALMEIDA, 2001). Desse modo, mesmo um software particularmente 

pensado para mediar a aprendizagem, pode não surtir efeito, se a metodologia do professor 

não for adequada ou adaptada a situações específicas de aprendizagem. 

Cada vez mais o uso das TIC nos processos de ensino e aprendizagem procura 

despertar nos alunos o exercício da dúvida, para a compreensão de suas ações e 

representações, sem a polarização objetividade-subjetividade, com a interação com o outro e 
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com diferentes formas de produção do conhecimento. No entanto, para que o professor possa 

questionar os alunos, desafiá-los e instigá-los a produzirem mais conhecimento, mediados 

pelas tecnologias, ele precisa saber o que esses recursos oferecem em termos de ferramentas. 

Caso ele não conheça as características, potencialidades e limitações da tecnologia em uso, 

poderá perder a oportunidade de proporcionar um aprendizado mais efetivo do aluno 

(ALMEIDA, 2001).  

Nesse contexto, torna-se evidente a importância da atuação do professor e a 

necessidade que ele domine as tecnologias e as teorias educacionais a elas relacionadas, para 

que possa identificar quais recursos disponíveis têm maior potencial e são mais adequados 

para atingir os objetivos de aprendizagem propostos. Segundo Almeida (2001, p. 37) “esse 

triplo domínio em termos tecnológicos, teórico-educacionais e pedagógicos é adquirido em 

um processo de formação continuada” no qual o professor tem a oportunidade de desenvolver, 

explorar as tecnologias, analisar suas potencialidades e refletir em grupo sobre as 

possibilidades de aplicação em sala de aula, sobe o domínio em TIC. Valente (1999, p. 27) 

afirma que “A formação do professor deve prover condições para que ele construa 

conhecimento sobre as técnicas computacionais, entenda por que e como integrar o 

computador na sua prática pedagógica e seja capaz de superar barreiras de ordem 

administrativa e pedagógica”. 

Segundo Almeida (2001), a crescente demanda da sociedade por uma educação que 

privilegie o emprego das inovações tecnológicas, de modo a preparar o cidadão para sua 

utilização no cotidiano e em suas atividades profissionais, somam-se outros desafios aos quais 

a educação tem procurado atender. Para que a escola possa propiciar a inserção das pessoas na 

SI, não basta que se adotem novos métodos de ensino, é necessário modificar o 

funcionamento do processo educacional. A utilização das tecnologias na escola e na sala de 

aula permite articular as situações global e local, sem, contudo abandonar os conhecimentos 

adquiridos ao longo do desenvolvimento da humanidade, os quais são integrados para a 

compreensão das problemáticas atuais. 

Almeida (2001) aponta que o sistema educacional foi constituído sob a ótica de cultura 

organizacional burocrática, centralizadora, vertical e autoritária. Seus programas eram 

concebidos e definidos de forma homogênea, sem a participação da gestão escolar e da sala de 

aula, por meio da qual e na qual acontece o ato pedagógico, a definição das políticas, 

programas, reformas, planos, metas e objetivos, era tomada pelos profissionais do poder 

central, ignorando as características regionais e singularidades institucionais, como se cada 
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unidade escolar fosse cópia das demais. Por isso, muitos programas de reforma educacional 

foram desenvolvidos no Brasil com pouco ou quase nenhum resultado.  

O avanço nos processos de descentralização no sistema educativo, com a distribuição 

de responsabilidades, a criação dos conselhos escolares, a relativa abertura à participação da 

comunidade nas decisões da escola, a utilização das TIC, a criação de redes colaborativas, são 

aspectos promissores na organizacional das escolas e dos sistemas de ensino. A construção de 

uma sociedade democrática implica participação democrática na definição dos projetos. De 

acordo com as diretrizes dos sistemas educacionais, cabe às escolas a responsabilidade de 

desenvolver os projetos propostos pela comunidade acadêmica, criando seu próprio espaço de 

autonomia, sem perder de vista as referidas diretrizes (ALMEIDA, 2001). 

Almeida (2001) afirma que o projeto político-pedagógico de uma escola só tem 

sentido quando a própria instituição participa de sua concepção, desde o desenvolvimento, 

avaliação coletiva com a participação de todos que atuam na escola, levando em conta a 

diversidade, as controvérsias, a negociação, a articulação entre a administração pedagógica e a 

administrativa e com as diretrizes do sistema educacional. Esse projeto determina a identidade 

institucional e direciona as políticas, as possibilidades e a compatibilidade com a realidade da 

escola.  

 O acesso às novas tecnologias possibilita uma variedade de propostas educativas que 

enriquecem a vida na escola e a carreira docente. No entanto, é preciso compreender que a 

ferramenta tecnológica não é o principal no processo de ensino e aprendizagem, mas 

proporciona a mediação entre educador, educando e saberes escolares. Com a necessidade de 

a escola acompanhar o desenvolvimento tecnológico da sociedade, surgem novas tarefas, às 

quais cada professor deve assumir, evidenciando a demanda por formação continuada e 

especialização dos docentes para apropriação e uso autônomo, crítico e reflexivo das TDIC. 

Segundo Moraes (1993), o Brasil começa a discutir o uso da Informática educativa em 

1971.   

 

Quadro 01- Projetos criados pela política educacional de informática na educação brasileira.                                                                                                       

(continua)                                                                        

   

 

Projeto Vigência Objetivo 

Projeto 

Brasileiro de 

Informática 

na Educação 

(Educom) 

1985-1995 Foi o primeiro projeto público a tratar da Informática educacional, 

agregou diversos pesquisadores da área e teve por objetivo principal 

o investimento em pesquisas educacionais. 



29 

 

 

Quadro 01- Projetos criados pela política educacional de informática na educação brasileira.  

Fonte: Moraes (2006). 

 

O projeto Educom foi o primeiro projeto público a tratar da Informática educacional, 

agregou diversos pesquisadores da área e teve por objetivo principal o investimento em 

pesquisas educacionais. Este projeto forneceu as bases para a estruturação de outro, mais 

completo e amplo, o Programa Nacional de Informática Educativa (Proninfe).  O ProInfo, 

praticamente uma releitura do projeto Proninfe, teve maior incentivo financeiro e foi mais 

abrangente no território nacional que os projetos anteriores (TAVARES, 2002). 

Para discutir a introdução da Informática nas escolas, “foi constituída uma equipe Inter 

setorial, representada por integrantes da Secretaria Especial de Informática (SEI), do MEC, do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Financiadora 

de Estudos e Projetos (Finepe)” (TAVARES, 2002, p. 2). Uma das primeiras realizações 

dessa equipe foi o I Seminário Nacional de Informática Educacional, em agosto de 1981. 

Dentre as recomendações resultantes deste Seminário, uma das mais marcantes foi a de que o 

computador deveria ser encarado como um meio que ampliasse as funções do professor ao 

invés de substituí-lo. No começo da década de 1980 o Brasil teve as primeiras iniciativas 

relacionadas à Informática educacional desenvolvidas em escolas particulares e em 

pouquíssimas universidades. O I Seminário Nacional de Informática Educacional, realizado 

em agosto de 1981, recomendou que a Informática educacional fosse adaptada à realidade 

Projeto Vigência Objetivo 

O Programa 

de Ação 

Imediata 

(Paie)  

1987-1989 Criação de infraestrutura de suporte junto às secretarias estaduais de 

educação, capacitação de professores, o incentivo à produção 

descentralizada de software educativo.  

Projeto 

Formar 

1987 e 1991 Destacaram-se ações básicas de consolidação de uma cultura 

nacional de Informática na educação, tais como o, que consistiu da 

realização de Cursos de Especialização em Informática e Educação, 

no entanto esse programa realizou apenas três cursos de formação de 

professores, em na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e 

em 1991 na Universidade Federal de Goiás (UFG). 

Proninfe 1992-1995 O foco principal desse programa era a formação contínua e 

permanente de recursos humanos, particularmente os professores. 

Buscando apoiar o desenvolvimento e a utilização da Informática no 

ensino. 

Projeto 

Eureka 

1990-1996 Nos Projetos Eureka e Gênese eram ofertadas a formação inicial, mas 

sua essência era a formação continuada dos professores por equipes 

de apoio eleitas nas próprias escolas nas quais o projeto se 

desenvolvia. 
Projeto 

Gênese 

1990-1993 

ProInfo 1996 até os 

dias atuais  

Proporcionar o acesso das escolas à tecnologia digital, 

melhorar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem e 

promover o uso pedagógico da Informática na rede pública de ensino 

fundamental e médio. 
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brasileira, valorizando a cultura, os valores sociopolíticos e a educação nacional (TAVARES, 

2002).  

Essas recomendações influenciaram as políticas públicas da área. A partir deste 

Seminário surgiu a ideia de criar projetos-piloto de Informática educacional em universidades, 

que mais tarde serviriam para estruturar o projeto Educom, elaborado por uma comissão 

criada pela SEI, esse projeto consistia na implantação de centros-piloto em universidades 

públicas, voltados à pesquisa no uso de Informática educacional, à capacitação de recursos 

humanos e à criação de subsídios para a elaboração de políticas no setor (TAVARES, 2002).  

Uma das metas do projeto Educom era desenvolver a pesquisa do uso educacional da 

Informática, o uso da linguagem Logo e da linguagem Basic, disponíveis no Brasil. Outra 

meta era levar os computadores às escolas públicas, para possibilitar as mesmas 

oportunidades que as particulares ofereciam a seus alunos (TAVARES, 2002).   

Em 1984, o Centro de Informática do MEC (Cenifor) foi reestruturado para assumir a 

coordenação do projeto Educom e recebeu a responsabilidade de implementá-lo, coordená-lo 

e supervisioná-lo. Entre tramitações burocráticas e com a reestruturação do Cenifor, os 

projetos mantiveram-se instáveis e as universidades tentaram realizar algumas das atividades 

a que se haviam proposto, assim, alguns projetos desenvolvidos foram associados a entidades 

particulares, porque eles tinham recursos capazes de tornar os projetos viáveis. Com o fim da 

Ditadura Militar, em 1985, novas dificuldades surgiram, como disputas internas no MEC para 

assumir a coordenação do setor. Novos problemas financeiros surgiram e o Projeto é alvo de 

avaliação em 1986. Segundo Tavares (2002, p. 3) “o relatório da avaliação afirma que o 

projeto Educom cumpre suas metas de acordo com os recursos que possui, não podendo fazer 

mais devido à inconstância do apoio governamental e pela não renovação das bolsas de estudo 

do CNPq”. 

O início da década de 1980 é marcado pela apropriação do uso das TIC nos setores 

empresarial, industrial e educacional. As políticas públicas estavam voltadas para a pesquisa 

do impacto da introdução da Informática nesses setores e na capacitação de recursos 

humanos. No projeto Educom percebe-se que o termo “capacitação de recursos humanos” está 

diretamente ligado à formação de professores, como já se observou nas descrições das 

atividades dos centros-piloto. Todos criaram módulos e cursos para formação de professores. 

Algumas instituições propuseram cursos sobre tecnologia educacional e/ou Informática na 

educação nos níveis de graduação e pós-graduação (TAVARES, 2002). 

Com base no Educom e em todos os projetos decorrentes e apoiados por ele, em 1989, 

o governo federal lança o Proninfe, que tem por objetivo desenvolver a Informática educativa 
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no Brasil, de acordo com Tavares (2002, p. 6). “por meio de projetos e atividades apoiados 

em fundamentação pedagógica sólida e atualizada, assegurando a unidade política, técnica e 

científica”. 

Moraes (2006) fez uma síntese dos Programas de Informática na Educação: Projeto 

Educom: 1985-1995; Programa Formação de Recursos Humanos (Formar); Paie 1987-1989; 

Proninfe, 1992-1995, Projeto Eureka, 1990-1996; em São Paulo, Projeto Gênese, 1990-1993; 

finalizando com a primeira versão do ProInfo, 1996-2005, articulando-o criticamente com as 

diretrizes para a Informática e formação de professores do Banco Mundial (BM).  

Segundo a autora, o Formar, foi criado pelo MEC como um dos componentes do Paie, 

no entanto esse programa realizou apenas três cursos de formação de professores, em 1987 e 

1989 na Unicamp e em 1991 na UFG, quando já estava em vigência o Proninfe, esses cursos 

tinham o conteúdo baseado na Filosofia e linguagem Logo e na aprendizagem de seus 

comandos básicos.  

Nos projetos municipais, Gênese e Eureka, era ofertada a formação inicial, mas sua 

essência era a formação continuada dos professores por equipes de apoio eleitas nas próprias 

escolas nas quais o projeto se desenvolvia. Esse era o principal diferencial desses projetos, sua 

inserção no projeto político-pedagógico da escola, onde os representantes em todos os níveis 

eram eleitos, desde o conselho escolar até a equipe de apoio, contava ainda com um 

representante da escola com direito a voz e voto no Conselho de Informática na Educação na 

Secretaria Municipal de Educação (MORAES, 2006). 

O foco principal do Proninfe era a formação contínua e permanente de recursos 

humanos, particularmente os professores. Buscando apoiar o desenvolvimento e a utilização 

da Informática no ensino de 1º, 2º e 3º graus e na educação especial, o Proninfe adotava uma 

forma descentralizada com a criação de uma estrutura de núcleos distribuídos 

geograficamente pelo país que englobavam os Centros de Informática na Educação (Cied), os 

Centros de Informática na Educação Tecnológica (Ciet) e os Centros de Informática na 

Educação Superior (Cies), segundo Moraes (1997, p. 12): 

 

Dentre suas ações prioritárias destacavam-se as atividades voltadas para 

capacitação de professores e técnicos dos diferentes sistemas de ensino, 

desenvolvimento de pesquisa básica e aplicada, implantação de centros de 

Informática educativa, produção, aquisição, adaptação e avaliação 

de softwares educativos. Pretendia-se, também, facilitar a aquisição de 

equipamentos computacionais por parte dos sistemas de educação pública, 

implantação de rede pública de comunicação de dados, incentivo à cursos de 

pós-graduação na área, bem como acompanhamento e avaliação do 

Programa. 
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O apoio técnico e financeiro e o reconhecimento por parte de organismos 

internacionais, no caso a Organização dos estados Americanos (OEA), com a qual o Programa 

manteve, durante vários anos, projetos de cooperação técnica internacional foram 

fundamentais para a sobrevivência do Proninfe (MORAES, 1997). 

 Essa estrutura e os objetivos já apresentados serviriam de base para a criação do 

ProInfo, que se apresenta a seguir. 

De acordo com Moraes (1997), a Política Nacional de Informática buscava promover e 

estimular a informatização da sociedade brasileira, orientada para a capacitação científica e 

tecnológica capaz de promover a autonomia nacional, baseada em princípios e diretrizes 

fundamentados na realidade brasileira e decorrentes das atividades de pesquisas e da 

consolidação da indústria nacional. Entretanto, para o alcance de seus objetivos seria preciso 

estender as aplicações da Informática aos diversos setores e atividades da sociedade, dentre 

elas educação, energia, saúde, agricultura, cultura e defesa nacional.  

Havia um consenso de que a educação seria o setor mais importante para construir 

uma modernidade aceitável e própria, capaz de articular o avanço científico e tecnológico 

com o patrimônio cultural da sociedade e promover as interações necessárias (MORAES, 

1997).  

 Em 1996 foi realizada uma reavaliação da política de Informática na educação no país 

que culminou com a extinção do modelo do Proninfe, substituindo-o pelo ProInfo. Apesar dos 

limites, o Proninfe representou um avanço na democratização das decisões sobre essa política, 

por contar com a participação de docentes pesquisadores das universidades envolvidas no 

projeto Educom. A comunidade científica teve mais espaço e voz na burocracia estatal 

(MORAES, 2006).  

O Proninfe apresentava a seguinte composição: representantes da Secretaria da 

Educação Especial e Superior, centros de Informática nas universidades federais, escolas 

técnicas federais, secretarias de educação dos estados, assessorados pelo Comitê Especial de 

Informática na Educação, com representantes de especialistas das universidades. O ProInfo, 

em contraste, era representado apenas pelo MEC, mediante a Secretaria de Educação a 

Distância (SEED) e os Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE), sob responsabilidade das 

secretarias de educação, também responsáveis pela capacitação dos professores, que no 

modelo anterior estava sob responsabilidade das universidades (MORAES, 2006). 

Pretto (2001) faz uma análise da formação sob a política do ProInfo e salienta que a 

falta de condições de acesso e as dificuldades em preparar professores e alunos para o 
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trabalho com essas tecnologias não podem servir de justificativa para a implementação de 

programas de formação aligeirada, sejam presenciais ou à distância. A formação de 

professores é essencialmente um ato político de formação de cidadania e não simplesmente o 

fornecimento de conteúdos para serem assimilados, formação de professores tem que se dar 

de forma continuada e permanente, e, para isso, nada melhor do que termos, professores, 

alunos e escolas conectados por meio de modernos recursos tecnológicos.  

Moraes (2006) confirma a análise de Pretto (2001), quando diz que, apesar dos 

computadores estarem chegando às escolas, uma parte deles não está sendo utilizada, dos que 

estão, a maioria não está integrada ao projeto político-pedagógico da escola. Quanto à 

formação dos professores, quando ela ocorre, é feita de forma aligeirada, sem ser 

organicamente incorporada às atividades escolares. 

O modelo da política de Informática ProInfo, afastou as universidades do processo de 

formação dos professores e instituiu o NTE, que é subordinado à Secretaria de Educação e ao 

MEC, que raramente dialoga com a comunidade educacional. No ProInfo, professores 

individualmente ofereceram alguns cursos, workshops, assessorias, mas os programas 

institucionais de formação de professores que aconteciam no Proninfe, ainda que sistêmicos, 

acabaram. Segundo Moraes (2006, p. 6), “tal fato precarizou a formação dos professores, pois 

é inconcebível que essa formação se dê sem o auxílio, o apoio e a responsabilidade da 

universidade como era no passado”. Para Moraes (2006), alijar os professores dessa formação 

é aumentar ainda mais o fosso existente entre as classes, pois as camadas dirigentes 

certamente a terão em detrimento das demais. 

Para Moraes (2006), em 1995, em textos-chave, o BM estabelece como saída para a 

educação e exigência para a concessão de empréstimos aos países em desenvolvimento, a 

utilização de tecnologias mais eficientes, com a intenção de quebrar o monopólio do professor 

na transmissão do conhecimento, a perspectiva era de que o desempenho dos alunos depende 

menos da formação dos professores e mais do material pedagógico utilizado, um modelo de 

substituição tecnológica, fundado na racionalidade instrumental, de modo que a educação 

acompanhasse a lógica de mercado, quanto mais tecnologia, menor a necessidade do trabalho 

humano. Um ano após a publicação desses textos, o Brasil substitui o Proninfe pelo ProInfo, 

excluindo as universidades do processo.  

Moraes (2006) apresenta uma síntese sobre o que é o BM e o motivo de esse Banco ter 

tanta influência na política educacional brasileira. O BM é formado por cinco organizações: o 

Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), a Associação Internacional 

de Desenvolvimento (AID), a Corporação Financeira Internacional (IFC), a Agência 
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Multilateral de Garantia de Investimentos (AMGI) e o Centro Internacional para Acerto de 

Disputas de Investimento (Ciadi).  

É o principal organismo multilateral internacional de financiamento do 

desenvolvimento social e econômico, composto por 183 países membros, dentre eles o Brasil. 

O BM angaria fundos nos mercados financeiros internacionais para combater a pobreza por 

meio do financiamento de projetos em países em desenvolvimento. Além de financiar 

projetos, o BM oferece sua experiência internacional em diversas áreas de desenvolvimento, 

desde a Segunda Guerra Mundial. O poder de voto dos países membros do BM é proporcional 

ao seu aporte financeiro, desse modo o Brasil não tem um voto muito poderoso, visto que os 

países mais ricos, EUA, Japão, Alemanha, França e Inglaterra, têm direito a 40% dos votos.  

Além da Informática na educação, Moraes (2006) trata da influência do BM no 

Programa de Formação de Professores em Exercício (Proformação), que é outro programa 

governamental. De acordo com a autora, o ponto de vista do BM é que a educação e a 

qualificação sejam a solução para superar as desigualdades entre nações, regiões ou 

indivíduos, a existência da desigualdade é, assim, reduzida a um problema de não 

qualificação, ponto de vista esse que define suas políticas para os países em desenvolvimento, 

além da redução da pobreza e do controle da natalidade a partir das décadas de 1980-1990.  

De acordo com Moraes (2006), na gestão do presidente do BM, McNamara, de 1968 a 

1981, a “indústria da educação”, normalmente uma das maiores empregadoras de um país, 

começou a ser vista como uma das poucas que não sofreram uma revolução tecnológica e era 

preciso retirá-la desse atraso e encontrar meios de atingir maior produtividade dos 

professores. Nos anos 1990, essa ideia de McNamara foi aperfeiçoada, colocando a ênfase nas 

tecnologias educacionais, ao lado das políticas educacionais privatizantes. O BM financia o 

setor social e educacional com a mesma lógica financeira utilizada para conceder crédito ao 

setor econômico, o que é grave, do ponto de vista da autora, pois a educação não pode ser 

pensada como mercadoria que gera lucro e sim como um direito inalienável do cidadão. 

Quanto ao professor, para o BM, ele é mais um dos seguintes insumos educacionais, 

apresentados por ordem de relevância: primeiro, as bibliotecas, o insumo mais relevante para 

a aprendizagem; segundo, o tempo de instrução, com percentual de efetividade pouco abaixo 

do primeiro; terceiro, as tarefas; quarto, os livros didáticos; quinto, os conhecimentos dos 

professores; sexto, as experiências dos professores; sétimo, os laboratórios; oitavo, a 

remuneração dos professores; nono e último, a quantidade de alunos por turma.  

De acordo com essa classificação, fica evidente que o conhecimento do professor para 

a aprendizagem dos alunos não é o insumo mais eficaz. Nesse contexto, o BM tem como meta 
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a exportação do conhecimento escolar para um mercado educacional ultramar, incutindo no 

imaginário social que a educação deixa de ser um direito e passa a ser uma mercadoria e a 

escola comparada a uma empresa, que deve primar pela excelência, eficiência, gestão por 

objetivos, tendo clientes e usuários, empreendedorismo, produtividade, profissionalização por 

competências, etc. (MORAES, 2006). 

Moraes (2006) afirma que, desde suas origens, a política de Informática e a 

Informática na educação são dependentes e subordinadas aos padrões internacionais, não 

atendendo aos direitos e necessidades da maioria excluída da população com a inclusão das 

demandas educacionais de formação geral ou tecnológica. Se os NTE não têm feito uma 

formação inicial e continuada de integração, reflexiva, crítica e integrada ao currículo, é 

porque a tecnologia tem sido vista como uma forma de propaganda do governo para as 

escolas públicas, beneficiando grandes corporações, como a Microsoft. Se, após o regime 

militar, a educação estava sob o domínio do BM pelo acordo MEC/ Agência dos Estados 

Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID)3, entre MEC e A United States 

Agency for International Development (USAID)4, essa influência permanece nos governos 

Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Essa emancipação ainda não 

aconteceu, por falta de condições históricas propícias para esse fim à classe trabalhadora no 

Brasil. 

O caráter ideológico da Política de Informática no Brasil até 1991 teve cunho 

contraditório e "nacionalista". E esta ideologia escondeu as reais relações sociais que ocorrem 

no Brasil, que são as de dominação, dependência do capital internacional, exploração e 

manutenção da classe trabalhadora. Assim, essa política serviu apenas a uma elite. Foi um 

projeto de hegemonia de uma pequena parcela da população, a burguesia, com seus militares 

e intelectuais, que não buscou a satisfação das necessidades fundamentais da classe 

trabalhadora e muito menos a transformação da sociedade elitista excludente em uma 

sociedade mais igualitária, democrática. Para a formação tanto de crianças e adolescentes 

como de educadores, no intuito de melhorar a qualidade do ensino formal de nosso povo, 

                                                           
 
 

3 MEC-USAID significa a fusão das siglas do MEC e a USAID (CUNHA, 1988). O Acordo MEC-USAID foi 

assinado, em 1966. Ao longo de quatro anos foram firmados doze acordos, a maioria deles relacionados à 

educação no Brasil. Alguns eram dirigidos ao ensino primário, outros ao ensino médio e outros, ainda, ao ensino 

superior (SANTOS, 2005). 
4 “A USAID, agência do Estado Norte-Americano, subordinada à Administração de Cooperação Internacional, 

foi criada com a incumbência de elaborar projetos de desenvolvimento internacional, promover e intermediar 

empréstimos que viabilizassem tais projetos”. (SANTOS, 2005).  
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pouco se fez. O apoio foi mais retórico do que efetivo. Daí o elitismo. Poucos, pós-graduação, 

graduação e escolas técnicas federais foram relativamente beneficiados porque houve 

demanda no mercado nacional (MORAES, 2006). 

À luz desses pressupostos, torna-se razoável pensar que, se não houve até o momento 

uma capacitação mais democrática quanto às novas tecnologias (da Informática, da 

informação e da comunicação) é porque não interessa ao Estado e ao mercado cada vez mais 

globalizado ter a maioria da população efetivamente formada. O saber é, historicamente, 

posse de uma elite, e sob a lógica capitalista estão as novas tecnologias, que, em seu 

conjunto, são meios de produção, instrumentos de poder.  

No Brasil, a gestão do processo de decisão sobre a Informática e educação propiciou 

uma base de sustentação política apenas aos atores que direta ou indiretamente se beneficiam 

com os bens que a Informática proporciona, afastando desse processo os que dela não são 

proprietários, material ou culturalmente. É necessário construir uma contra hegemonia, propor 

metodologias criativas, tentar uma democratização diante do Estado e do mercado, 

reorientando o uso político, econômico e cultural das novas tecnologias em favor das 

maiorias.  

 

1.2.2 A educação e as relações de produção mediadas pelas tecnologias 

 

Para Kuenzer (2000, p. 135), as mudanças ocorridas no mundo do trabalho alteram a 

relação entre o homem e o trabalho, que passa a ser mediada pelo conhecimento, 

“compreendido enquanto produto e processo da práxis humana, síntese entre pensamento e 

ação, conteúdo e método, individual e coletivo”. 

Diante desta nova forma de compreender as relações entre educação e trabalho, 

surgem diferentes perspectivas dos processos de formação humana por parte dos estados, por 

meio de políticas públicas. Para Kuenzer (2000), no Brasil, as políticas públicas incorporam 

as desigualdades como naturais, como se elas fizessem parte da lógica do mercado, 

reforçando a exclusão. 

Segundo Kuenzer (2000), com a crescente incorporação da ciência e tecnologia ao 

processo produtivo, o mundo do trabalho vai se tornando cada vez mais abstrato. Aos novos 

paradigmas corresponde uma nova cultura, marcada pelas tecnologias que se transformam 

permanentemente, transformando também todas as dimensões da vida social e produtiva, 

exigindo assim do homem comum um novo aporte, mais ampliado, de conhecimentos e 
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habilidades cognitivas superiores, para que possa participar da vida social e produtiva, o que, 

para a maioria da população, só pode ocorrer por meio da escola.  

Nessa perspectiva, Kuenzer (2000) pondera que se abre espaço para discussão de uma 

nova pedagogia, voltada para as demandas dos trabalhadores e dos excluídos. Fica 

evidenciada a necessidade de apropriação dos conhecimentos científicos, tecnológicos e 

sócio-históricos, particularmente das formas de comunicação, organização e gestão dos 

processos sociais e produtivos, como condição para a sobrevivência dos que vivem do 

trabalho.  

Para Kuenzer (2000), é importante que a escola reconheça que a relação entre o 

homem e o conhecimento se dá por meio da mediação da linguagem em suas múltiplas 

manifestações. A concepção sociointeracionista aponta as interações que existem entre as 

linguagens, a constituição de conceitos e o desenvolvimento das capacidades cognitivas 

complexas.  

Portanto, o domínio das diferentes linguagens presentes nas atuais relações sociais e 

produtivas mediadas pelas tecnologias passa a ser fator determinante de exclusão ou inclusão, 

sendo que os novos paradigmas organizacionais não mais vinculam o crescimento da 

economia pela maximização da produção e sim ao desenvolvimento tecnológico, à difusão e 

acumulação de conhecimentos, ao aumento da rapidez e complexidade no controle da 

informação, a acumulação do capital não mais necessita da expansão do sistema produtivo e 

do emprego (KUENZER, 2000).  

Nesse cenário, a educação é colocada como fundamental no processo de 

democratização das relações de produção, sendo necessário substituir a centralidade dos 

conteúdos pela relação entre processo e produto, não basta mais apenas conhecer, mas 

apreender e dominar os processos por meio do qual o conhecimento é produzido. Ao 

responsabilizar a educação pela democratização das relações de produção, segundo Kuenzer, 

(2000, p. 141), esconde-se “o caráter estruturalmente concentrador de riqueza do novo regime 

de acumulação”. Ao pensar o papel da escola em relação à democratização do acesso às 

diferentes linguagens decorrentes das novas demandas sociais e produtivas, é necessário 

lembrar que a construção e decodificação de significados são mediadas pelas relações sociais, 

que no modo de produção capitalista são relações de classe, resultando a precarização cultural 

da precarização econômica.  

De acordo com Kuenzer (2000), a escola pública no Brasil sofre de crescente 

precarização, com falta de investimentos na formação de professores para atuarem articulados 

com as novas formas de trabalho, cultura e conhecimentos, incluindo os novos sistemas 
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informacionais, assim, teremos no futuro os “sobrantes desconectados”, vindos de uma escola 

e um professor também desconectado, também sobrante. A ampliação do espaço dos sujeitos 

e a perda de autoridade das instituições tradicionais gera muita insegurança, já não há lugar 

para a transmissão do modelo cultural dominante, cedendo espaço ao multiculturalismo na 

escola, provocando reações conservadoras de defesa do modelo educacional clássico ou 

excessivamente liberal, relativizando os constrangimentos necessários à vida coletiva. 

As relações sociais do mundo do trabalho têm levado à conclusão de que o atual 

objeto pedagógico, de concepção enciclopedista e academicista dos currículos, está defasado, 

necessita democratizar os requisitos mínimos, hoje monopólio de pequena parte da população, 

para a participação competente em uma sociedade que cada vez mais incorpora ciência e 

tecnologia. Segundo Kuenzer (2000, p. 153) isso significa que “é preciso apontar que não se 

trata de discutir procedimentos didáticos ou uso de materiais, mas a própria relação que o 

aluno estabelecerá com o conhecimento em situações planejadas pelo professor ou em 

situações informais”. 

O homem só conhece aquilo em que atua na prática, a produção ou apreensão do 

conhecimento produzido, para se mostrar de verdade, tem que adquirir corpo na própria 

realidade, sob forma de atividade prática, e transformá-la. Essa proposta considera duas 

dimensões, a primeira de que a relação entre o aluno e o conhecimento é antes construção de 

significados, do que construção de conhecimentos, sendo que estes resultam de um processo 

de produção coletiva construído por todos os homens durante a história. A segunda, de acordo 

com Kuenzer (2000, p. 154) “é preciso considerar que a prática não fala por si mesma; os 

fatos práticos, ou fenômenos, têm que ser identificados, contados, analisados, interpretados, já 

que a realidade não se deixa revelar por meio de da observação imediata”. A percepção 

apenas dos fatos imediatos, aparentes, ainda não se constitui em conhecimento, é preciso 

enxergar além do plano imediato.  

Essas mudanças apontam para a necessidade de romper com a forma tradicional de 

organização do trabalho escolar, pois todos deveriam aprender da mesma forma, a partir de 

um currículo pré-determinado, rígido e delimitado, abrindo espaço para novas experiências, 

Kuenzer (2000, p. 151) diz que: “onde o aluno seja o protagonista sob o olhar atento e 

competente do professor, manipulando diferentes fontes, materiais, equipamentos, 

ultrapassando os muros da escola”, para que o conhecimento promova a passagem da 

aceitação para a autonomia. 

O Brasil enfrenta desafios para implementar propostas inovadoras de ensino, que 

incluam os novos sistemas informacionais, entre eles as diferentes perspectivas dos processos 
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de formação humana propostas nas políticas públicas; a falta de estrutura e investimentos na 

formação de professores, que são, na maioria, formados numa perspectiva mais tradicional, 

para que se adaptem às constantes transformações.  

Para que ocorram essas mudanças, a tecnologia será fundamental, no entanto, apenas 

distribuir os aparelhos não basta, para serem incorporados, os dispositivos deverão ter 

propósitos claros para melhorar o ensino e democratizar o conhecimento. Se queremos um 

aluno protagonista de seu aprendizado e que esse aprendizado ultrapasse os muros da escola, 

não adianta propor um modelo de ensino no qual o professor apenas transmite o 

conhecimento para um aluno que vive nas redes sociais, é necessário levar em conta os 

instrumentos culturais que fazem parte do mundo atual e trazer essa forma para dentro da 

escola. 

 

1.2.3 Políticas públicas de formação de professores 

 

Segundo Lopes et al.(2008), a função que o Estado desempenha em nossa sociedade 

sofreu transformações com o passar do tempo. Nos séculos XVIII e XIX, seu principal 

objetivo era a segurança pública e a defesa externa.  

Em uma breve definição do que são políticas públicas, podemos dizer que se trata de 

uma concepção global da gestão pública sobre os problemas sociais setoriais, responsável pela 

identificação, planejamento, financiamento, execução e solução dos problemas de uma 

determinada sociedade, por meio de uma ação estratégica que envolva sociedade e Estado. 

“Políticas Públicas são um conjunto de ações e decisões do governo, voltadas para a solução 

(ou não) de problemas da sociedade” (LOPES et al., 2008, p. 05). 

Souza (2006) define política pública como uma intenção de ação do governo ou uma 

intenção de mudar o rumo de algumas ações em curso, suas formulações são constituídas 

pelos propósitos dos governos democráticos, colocados em plataformas eleitorais, propondo 

ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real. Para Secchi (2012), uma 

política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público. Ela pode ser 

uma orientação à atividade ou passividade de alguém, o que decorrer dessa orientação 

também faz parte da política pública.  

Portanto, as políticas públicas podem ser definidas como formas de compreensão das 

ações governamentais, que têm por objetivo a manutenção ou transformação de aspectos da 

realidade social, política e econômica, são estratégias do governo relativas a cada área de 

intervenção econômica e suas ações podem ser resultantes da competição entre os diversos 
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grupos ou segmentos da sociedade que buscam defender seus interesses. A ciência e a história 

também têm influência na definição de tais políticas. 

Desse ponto de vista, as políticas públicas têm se consolidado como instrumento de 

planejamento, execução e financiamento de ações nos países democráticos, materializada por 

leis e atos normativos, como decretos, portarias, resoluções, instruções. Assim, ao se 

pretender um olhar crítico para uma determinada política pública, devemos analisar as ideias, 

os objetivos, os valores, as ações pensadas e os atores envolvidos. 

No Quadro 02, buscamos conceituar políticas públicas, a partir de alguns referenciais 

teóricos.  

 
Quadro 02 – O conceito de política pública.  

Referencial teórico Definição de política pública 

Lopes et al. (2008) Concepção global da gestão pública sobre os problemas sociais 

setoriais. 

Conjunto de ações e decisões do governo, destinadas a solucionar 

problemas da sociedade. 

Souza (2006) Intenção de ação do governo ou intenção de mudar o rumo de algumas 

ações em curso.   

Souza (2006, p. 26) afirma que: “A formulação de políticas públicas 

constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem seus 

propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão 

resultados ou mudanças no mundo real”. 

Souza (2006) Instrumento ou conjunto de ações dos governos. 

Secchi (2012) Ação elaborada no sentido de enfrentar um problema público. 

Fonte: Lopes et al. (2008); Souza (2006); Secchi (2012). 

 

A política pública educacional é tudo aquilo que um governo faz ou deixa de fazer 

em educação.  A sua implementação condiciona-se aos interesses governamentais, no entanto 

“a sua efetivação só se concretiza na prática dos professores” (MELO, 2010, p. 48).  

As políticas externas e os órgãos de economia, como o Banco Mundial, interferem 

diretamente no âmbito educacional, pois estes orientavam a privatização da educação 

superior, devido a não atender a um padrão de qualidade e a expansão de oportunidades 

educacionais (DOURADO, 2002).  

A primeira política nacional de Informática no Brasil foi implementada em 1979, com 

a criação da SEI, vinculada ao Conselho de Segurança Nacional, implementou-se uma política 

de Informática, com o objetivo de incentivar o uso do computador nas atividades dos setores 

educacional, agrícola, da saúde e industrial. A informatização proporcionaria ao país um novo 

ar de modernidade e segurança para os futuros investimentos estrangeiros. Para Moraes 

(1997), esta ação impulsionou a inserção dos computadores nos contextos escolares motivada 
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pela certeza de que “a educação seria o setor mais importante para construção de uma 

modernidade aceitável e própria, capaz de articular o avanço científico e tecnológico com o 

patrimônio cultural da sociedade e promover as interações necessárias” (MORAES, 1997, p. 

2).  

Desde as últimas décadas do século XX e primeira metade do século XXI, os países da 

América Latina passaram por um desenvolvimento das TIC e da infraestrutura tecnológica 

necessária para o uso adequado das mesmas, o qual foi protelado por décadas, por 

mecanismos regulatórios das telecomunicações e de importação de equipamentos (BASTOS, 

2010). 

Segundo Bastos (2010), os computadores são utilizados na América Latina desde 

meados do século XX em atividades de censo e contabilidade. A previsão de sua importância 

futura motivou países como Argentina e Brasil a formular e implementar políticas voltadas 

para a produção de equipamentos. Os anos 1970 testemunharam várias iniciativas 

governamentais destinadas a proporcionar ao Estado competência na aquisição e controle dos 

equipamentos na administração pública e na elaboração de políticas públicas para o setor. 

Com o intuito de promover a indústria local, o Brasil criou políticas de restrição às 

importações, que persistiram até metade da década de 1990, analistas e críticos da política de 

reserva de mercado consideram esse período como responsável pelo atraso na democratização 

das TIC no País. 

 Para Bastos (2010), a difusão e abrangência das inovações tecnológicas e da 

infraestrutura escolar para uso das TIC está em descompasso com a formação docente para o 

uso pedagógico das novas tecnologias. A necessidade de formação inicial em TIC é ampla, 

mas os cursos de formação de professores deveriam propor um currículo, em colaboração e 

parceria com a Universidade, que vise a formação do professor para suprir as necessidades e 

demandas atuais de estudantes e escolas. 

  Sobre a reforma educacional e formação de professores na América Latina, Bastos 

(2010) afirma que alguns países incluíram programas de capacitação e aperfeiçoamento para o 

professor em exercício na reforma da educação, programas de pós-graduação ou bolsas no 

exterior, enquanto em outros as políticas voltaram-se para ações básicas com efeito indireto 

sobre o objetivo central, como promoção de estabilidade de trabalho aos professores, 

estabelecimento de incentivos financeiros, subordinando a remuneração e os benefícios à 

produtividade, além de incentivos não monetários.  

Apesar do panorama pouco animador sobre a formação inicial docente na América 

Latina, Bastos (2010) destaca que tem havido experiências positivas, como o Projeto de 
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Fortalecimento da Formação Inicial Docente (FFID), no Chile; o Programa de Mejores 

Egressados de la Escuela Media a La Docencia (PROMESbA); e a experiência da 

Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), em Los Polvorines, Grande Buenos 

Aires; em Cuba, a criação de centros de formação emergente. 

No Brasil, segundo Bastos (2010), ações similares foram lançadas, como o Programa 

de Consolidação das Licenciaturas, Prodocência, que têm a finalidade de fomentar a inovação 

e a melhoria da qualidade dos cursos de formação para o magistério da Educação Básica na 

perspectiva de valorização da carreira docente. Esse Programa segundo Bastos (2010, p. 115). 

prioriza “o acompanhamento e avaliação dos projetos político-pedagógicos dos diferentes 

cursos de licenciatura e o desenvolvimento e consolidação de novas metodologias articuladas 

aos conteúdos curriculares, com destaque para atividades apoiadas nas TIC”. Para a autora, 

esses modelos de formação docente dominantes na América Latina não correspondem às 

demandas de mudança do sistema educacional.  

No Brasil, no currículo dos cursos superiores de Pedagogia, que tem como finalidade 

formar professores para atuar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, o tema das tecnologias é entendido tanto como um dos “saberes relacionado à 

tecnologia”, que constituem uma parte do conteúdo dos “conhecimentos relativos à formação 

profissional específica”, quanto como “outros saberes”. (BASTOS, 2010; GATTI; 

BARRETTO, 2009; LOPES, 2014).  

Segundo Bastos (2010), pode-se dizer que o assunto das TIC na educação, esteve 

praticamente ausente na primeira geração de reforma educacional e também na primeira 

geração de reforma da formação de docentes na América Latina. Mesmo em Cuba, onde os 

currículos de formação inicial já incluíam a disciplina “Computação” desde a década de 1990, 

e no Chile, onde as TIC apareciam no conjunto dos “conhecimentos instrumentais para o 

ensino”, a formação se limitava a familiarização com os equipamentos e aplicativos básicos e 

o acesso aos equipamentos era limitado aos formadores. No Brasil, segundo Bastos (2010, p. 

20) a preocupação com a inclusão das TIC na educação, na formação inicial docente aparece 

em 2009 nas seguintes políticas públicas: “Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica (Decreto nº. 6.755, de 29 de janeiro de 2009) e, em seguida, o 

Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (Portaria Normativa nº. 9, 

de 1o de julho de 2009)”. 

Um dos dez objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica estabelecido no Decreto nº. 6.755/2009 segundo Bastos 

(2010, p. 20): “IX – promover a atualização teórico-metodológica nos processos de formação 
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dos profissionais do magistério, inclusive no que se refere ao uso das tecnologias de 

comunicação e informação nos processos educativos”  

Para Bastos (2010) a formação inicial de docentes para uso das TIC nos países da 

Região é insuficiente e, quando existe, são em níveis mais básicos, não preparando os futuros 

docentes para a incorporação das tecnologias ao ensino e aprendizagem. Mesmo com 

limitações, e tentando superá-las, a capacitação em serviço esteve presente desde o 

lançamento dos programas Enlaces (Chile), ProInfo (Brasil) e no programa RedEscolar 

(México).  

Bastos (2010) evidencia a necessidade de formação de professores para o uso 

pedagógico das TIC, destacando os problemas de grande número de formadores não fazer 

parte do grupo dos “imigrantes digitais, ou seja, ainda não adotam as TIC como parte 

integrante de suas vidas, seja por falta de oportunidade, por trabalhar em instituições que não 

disponibilizam recursos tecnológicos, ou mesmo, por opção pessoal. Alguns desses 

professores se tornaram “imigrantes digitais” ao se depararem com salas de aulas com grupos 

de alunos “nativos digitais”, mesmo que esses alunos tenham em casa equipamentos muito 

superiores aos encontrados nas instituições públicas de ensino. 

Segundo (BASTOS, 2010), entre os assuntos pendentes na reforma da Educação na 

América Latina, um dos mais urgentes é a reforma da formação inicial e continuada de 

docentes, e pouco se poderá alcançar sem que se volte um olhar categórico paras programas 

de formação e desenvolvimento profissional, utilizando novas ferramentas tecnológicas para a 

pesquisa, produtividade e compartilhamento de soluções.  No entanto, a discussão acerca 

desse tema é decorrente, em maior grau, da resistência dos professores em ver as tecnologias 

como um recurso didático-pedagógico, e ainda do fato de que boa parte deles acreditam que 

as TIC poderão substituir os professores. A autora reforça que é preciso deixar claro os 

seguintes pontos (BASTOS, 2010, p. 57): 

 

[...] a situação dos países da América Latina exige de seus docentes da 

educação básica (primária e secundária) atualização constante e preparação 

para tornar melhores e mais proveitosos os processos de ensino e 

aprendizagem. Onde as TIC estiverem disponíveis, melhor será que os 

docentes estejam em condições de integrá-las ao ensino. Onde não existirem, 

melhor será que os docentes sejam preparados para incorporá-las quando 

chegarem e utilizar o que estiver disponível em benefício de seus alunos 

(grifos da autora). 

 

Com a falta de formação docente para uso pedagógico das TIC, seu uso acaba sendo 

pobre do ponto de vista educacional. As TIC tem potencial para servir de apoio no processo 
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de ensino e aprendizagem, auxiliando no desenvolvimento de habilidades de raciocínio, 

possibilitando variadas formas de interação, propiciando o pensamento abstrato a partir de 

simulações, promovendo a troca de informações e o trabalho colaborativo.  

Para Bastos (2010) as TIC na educação requerem saberes específicos para que os 

profissionais possam utilizá-las no processo de ensino e aprendizagem.  A educação   na 

América Latina enfrentará uma série de desafios, como detectar quais competências serão 

requeridas para os docentes e quais mudanças deverão ser produzidas na cultura escolar 

(BASTOS, 2010). 

No entanto, não podemos reforçar uma ideia, corrente no senso comum, de que o(a) 

professor(a) é o único elemento no qual se deve investir para melhorar a qualidade da 

educação. Há outros elementos igualmente importantes, como a valorização social da 

profissão, os salários, as condições de trabalho, a infraestrutura das escolas, as formas de 

organização do trabalho escolar, a carreira, que devem fazer parte de uma política geral de 

apoio aos docentes, de acordo com Gatti, Barretto e André (2011, p. 11), 

 

A importância dos professores para a oferta de uma educação de qualidade 

para todos é amplamente reconhecida. A formação inicial e continuada, os 

planos de carreira, as condições de trabalho e a valorização desses 

profissionais, entre outros aspectos, ainda são desafios para as políticas 

educacionais no Brasil. No entanto, as condições de trabalho, a carreira e os 

salários que recebem nas escolas de Educação Básica não são atraentes nem 

recompensadores, e a sua formação está longe de atender às suas 

necessidades de atuação. Considerando o papel dos professores na qualidade 

da educação, é preciso não apenas garantir a formação adequada desses 

profissionais, mas também oferecer-lhes condições de trabalho adequadas e 

valorizá-los, para atrair e manter, em sala de aula, esses profissionais. 

 

 A escassez de professores como resultado de uma profissão pouco atrativa é uma 

preocupação internacional. Os Países Baixos, Bélgica e Suécia aparecem como países onde 

existe uma maior escassez de professores, embora esteja presente em outros países europeus 

em menor grau. Entre os aspectos comuns aos diferentes países, podemos destacar os 

seguintes: 1) necessidade de empreender esforços para que os professores participem da 

formulação de políticas educacionais, promover redes de aprendizagem, aumentar os gastos 

públicos em educação, embora a tendência seja diminuí-los em todos os países, e revisar o 

conhecimento acadêmico e prático que os professores devem ter para responder aos desafios 

atuais; 2) formação permanente de professores, tendo em conta as suas necessidades práticas e 

contextuais e não apenas as necessidades do sistema; 3) melhoria dos critérios de seleção de 

professores, especialmente admissão na universidade; 4) estabelecimento de uma carreira 
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permanente em educação e um processo real de avaliação de formação; 5) programas de 

integração sistêmica para professores iniciantes (IMBERNÓN, 2006).  

Todos os países defendem a ideia de que se deve dar prioridade à qualidade, e não à 

quantidade, embora todos concordem que isso seja difícil, porque a docência é um trabalho 

com muita demanda. Para aumentar a qualidade, são necessários melhores critérios de 

seleção, tanto para o ingresso nos estudos, quanto no trabalho, introduzindo uma avaliação ao 

longo da carreira docente e apoiando o professorado com maiores recursos. Outro ponto de 

destaque é a necessidade de um novo perfil profissional para enfrentar os desafios de ensino e 

de aprendizagem no momento atual e no futuro. Isso requer que os docentes adquiram maior 

competência pedagógica, capacidade de trabalhar com os colegas e que seja dada às escolas 

maior autonomia com maior descentralização da gestão de seu pessoal (GATTI; 

BARRETTO;  ANDRÉ, 2011). 

 Os problemas ligados ao ensino na Educação Básica foram estudados por vários 

grupos de pesquisadores, sob diferentes prismas. No estudo publicado pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Gatti e Barretto (2009) 

apresentam uma visão geral do cenário da profissão docente no Brasil, tratando-a como um 

setor nevrálgico nas sociedades contemporâneas. As autoras mostram que, no País, a 

importância dos professores, no cálculo geral dos empregos formais, não é menor do que nos 

países avançados, nem sua importância social e política é menor.  

Com essa concepção, várias facetas que se cruzam na constituição da 

profissionalização dos professores são examinadas no estudo mencionado: legislação, 

características do aprendizado inicial, presencial e à distância, modelos de formação especiais 

implementados pelas administrações públicas, perfil de professores e licenciados, aspectos 

relacionados à educação continuada em redes educacionais, dados gerais sobre salário e 

carreira. Em suas reflexões finais, Gatti e Barretto (2009) destacam “a necessidade de adoção 

de uma estratégia de ação articulada entre as diferentes instâncias que formam os professores 

e as que os admitem como docentes" (GATTI; BARRETTO, 2009, p. 255), bem como a 

necessidade de chegar a um consenso sobre a direção da educação e das estruturas de 

formação de professores para a Educação Básica e os respectivos currículos. Estas 

observações referem-se diretamente à questão das políticas educacionais e, nestas, a políticas 

voltadas para professores (GATTI; BARRETTO;  ANDRÉ, 2011). 

 Segundo Ball (2005), está ocorrendo uma profunda mudança nas múltiplas forças 

independentes de formação da identidade profissional dos professores. “Essa mudança é tão 

profunda que, no regime do ‘pós-Estado de Bem-Estar’, o profissionalismo como prática 
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ético-cultural não tem lugar, não tem futuro” (BALL, 2005, p. 541). O autor intitula esse 

profissionalismo como “pós-profissionalismo” ou “profissionalismo pós-moderno” que relega 

o profissionalismo a uma forma de desempenho (performance), no qual o que conta como 

prática profissional resume-se a satisfazer julgamentos fixos e impostos a partir de fora. Os 

professores têm sucesso apenas quando satisfazem e cumprem as definições impostas sobre o 

seu trabalho. De acordo com Ball (2005, p. 543), 

 

O pós-profissionalismo é o profissionalismo de um outro, não é o 

profissionalismo do profissional. Ao profissional cabe a responsabilidade por 

seu desempenho, mas não o julgamento sobre se esse desempenho é 

“correto” ou “apropriado”, apenas se satisfaz os critérios de auditoria” 

(grifos do autor). 

 

Espera-se que os professores sejam apaixonados pela excelência. Como indivíduos e 

atores organizacionais nossos desempenhos devem ser construídos ou fabricados com astúcia 

e com um olho na concorrência. Com relação à publicação e indicadores de desempenho, Ball 

(2005, p. 546) afirma que: “novos papéis e subjetividades são produzidos à medida que os 

professores são transformados em produtores/fornecedores, empresários da educação e 

administradores, e ficam sujeitos à avaliação e análise periódicas e a comparações de 

desempenho”.  

A prática da sala de aula cada vez mais é modificada para responder às novas 

demandas externas. Os professores são analisados e caracterizados de novas maneiras; cada 

vez mais são considerados como técnicos em Pedagogia. Em síntese, performatividade é uma 

luta pela visibilidade. O banco de dados, a reunião de avaliação, a análise anual, os relatórios, 

a publicação periódica dos resultados e os pedidos de promoção, inspeções e revisão por pares 

são os mecanismos de performatividade. O professor, o pesquisador e o acadêmico estão 

sujeitos a uma infinidade de julgamentos, mensurações, comparações e metas. Informações 

são coletadas continuamente, registradas e publicadas com frequência na forma de rankings. 

O desempenho também é monitorado por avaliações dos pares, visitas locais e inspeções. Em 

meio a tudo isso, "individualidade" e "particularidade" são "violadas". De acordo com Ball 

(2005, p. 549), os “complexos processos humano e social são mais e mais reduzidos a 

representações grosseiras que se conformam à lógica da produção de mercadorias”. 

Uma vez que os professores, em geral, são considerados os principais responsáveis 

pelo desempenho dos alunos, da escola e do sistema, a cultura de avaliação e de prestação de 

contas foi assumindo um lugar central, constituindo-se em uma forma sutil de controle dos 

professores, determinada pela política educativa do momento. A produção de identidades para 



47 

 

 

e pelos professores no ensino público são manobradas pelo Estado, por meio de seus 

regulamentos, serviços, reuniões políticas, discursos públicos, programas de formação, 

intervenções etc. Para Lawn (2001, p. 128). “As novas políticas educativas requerem novos 

tipos de professores, com novas competências. Para tornar possível a gestão do seu trabalho, 

os professores serão regulados no contexto de um discurso que acentua a ideia do 

desempenho, individualização e liderança”.  

De acordo com Gatti, Barretto e André (2011), nos últimos anos, o governo federal, 

detectando a dispersão e a fragmentação das políticas de ensino no país, bem como o 

desequilíbrio entre os programas de formação de professores responsáveis pelas Instituições 

de Ensino Superior (IES) e as demandas de Educação Básica, tomou uma série de medidas 

para promover a articulação dessas políticas docentes, particularmente no campo das 

instituições públicas, em busca de garantir uma educação de qualidade como um direito de 

todos. O objetivo é atender à demanda de formação inicial em nível superior, exigida pela Lei 

n. 9.394/1996, e de formação continuada, uma demanda que envolve atendimento de milhares 

de professores e a diversificação da oferta, de acordo com as etapas e necessidades, as 

modalidades da Educação Básica, as características dos alunos e as necessidades regionais e 

locais. 

A configuração das políticas nacionais de formação de professores do MEC, 

compreende o avanço do processo de responsabilização do poder público pelo desempenho e 

pela carreira dos docentes da Educação Básica e “considera a formação como um processo 

contínuo de construção de uma prática docente qualificada e de afirmação da identidade, da 

profissionalidade e da profissionalização dos professores” (GATTI; BARRETTO; ANDRÉ, 

2011, p. 49). 

Como afirmam Gatti, Barretto e André (2011), entre as medidas do governo federal 

que vão nessa direção, uma das mais importantes, por causa das dimensões que assume, é a 

criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB), pelo Decreto nº. 5.800/2006, sob a 

responsabilidade da Diretoria de Educação a Distância, vinculada à Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em associação com o MEC. A UAB é 

uma política de expansão do Ensino Superior. Seu objetivo é promover a formação inicial e 

continuada de professores, utilizando metodologias de Educação à Distância (EaD).  

A UAB é um sistema composto por Instituições Públicas de Ensino Superior (Ipes), 

que oferece cursos voltados para segmentos da população que têm dificuldade em aceder ao 

Ensino Superior. A instituição desse sistema ocorreu pouco após a promulgação do Decreto 

nº. 5.622/2005, que concedeu uma nova ordem jurídica à EaD, equivalendo os cursos dessa 
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modalidade aos cursos presenciais e estabelecendo a equivalência de diplomas e certificados 

de Ensino Superior (BRASIL, 2005). A medida legal baseia-se no pressuposto de que o EaD é 

a iniciativa mais abrangente para atender às novas exigências do número de diplomados do 

Ensino Médio e formação de professores, estimado, em 2002, em 875 mil cargos em 

Educação Superior (GATTI; BARRETTO, 2009). 

A UAB desenvolveu um complexo aparelho das TIC a serviço de seu programa de 

formação. Atualmente tem um portal de acesso gratuito, com mais de 123 mil obras literárias, 

artísticas e científicas, sob a forma de textos, sons, imagens e vídeos. Distribui mídia em 

DVD para as escolas primárias públicas, contendo aproximadamente cento e cinquenta horas 

de programação produzidas pela TV Escola. Disponibiliza o e-ProInfo: ambiente de 

aprendizagem virtual colaborativo que permite a concepção, administração e desenvolvimento 

de ações, como cursos à distância, projetos de pesquisa, projetos colaborativos e outras 

formas de suporte à distância para o processo de ensino e aprendizagem. Mantém o Programa 

Banda Larga nas Escolas (PBLE), que visa conectar todas as escolas públicas à Internet, 

iniciado em 2007. A administração da UAB é derivada de uma associação MEC/Agência 

Nacional de Telecomunicações (Anatel), Ministério das Comunicações (MC) /Ministério do 

Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG) e secretarias de educação estaduais e municipais 

(GATTI; BARRETTO; ANDRÉ, 2011).  

A institucionalização do Ensino Superior dos professores à distância, concebida sob a 

forma de educação contínua utilizando essas novas tecnologias, teve impulso na UAB pelo 

Programa Pro-Licenciatura, criado pelo MEC, em 2005, e destinado aos professores em 

serviço sem formação em nível Superior ou atuando fora da área de formação. A oferta de 

programas de formação inicial nesses moldes representou uma ruptura com os programas de 

curta duração e a natureza comercial de muitos deles (GATTI; BARRETTO; ANDRÉ, 2011). 

Ao facilitar a abertura desses cursos, e pela sua expansão na área de licenciaturas, 

surgiram algumas questões, segundo Gatti e Barretto (2009, p. 51): 

 

[...] a formação de docentes far-se-á para as novas gerações apenas em 

cursos não presenciais? Como fica o desenvolvimento sociocultural dos 

jovens candidatos a professor sem uma vivência universitária, comunitária, 

institucional? E o desenvolvimento da sensibilidade humana e da 

solidariedade? Quase sem experiência relações acadêmicas face a face, um 

cotidiano coletivo de estudos e relações escolares, como irão interagir com 

seus alunos nas salas de aula das classes de Educação Básica?  
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De acordo com Gatti, Barretto e André (2011), no processo de crescente assunção de 

responsabilidade pela formação de professores, o MEC alterou a estrutura da Capes, pela Lei 

nº. 11.502/2007 (BRASIL, 2007c), regulada pelo Decreto nº. 6.316/2007 (BRASIL, 2007b), e 

acrescentou a responsabilidade de coordenar a estruturação de um sistema nacional de 

formação de professores às obrigações da Capes relativas ao sistema de pós-graduação e ao 

desenvolvimento científico e tecnológico do país, subsidiando o MEC na formulação de 

políticas e no desenvolvimento de atividades de apoio à formação de professores em todos os 

níveis e modalidades de ensino. 

Entre as atribuições recentes, cabe à Capes, em colaboração com as entidades 

federadas e por meio dos termos de adesão assinados com as IES, induzir e incentivar a 

formação inicial e continuada dos professores de Educação Básica aos sistemas de governo 

municipal, estadual e federal; planejar ações de longo prazo para formação em serviço; 

desenvolver programas de ação setoriais ou regionais para atender a demanda social desses 

profissionais; acompanhar o desempenho dos cursos de graduação nas avaliações realizadas 

pelo Instituto Nacional de Pesquisa Educacional “Anísio Teixeira” (Inep) (BRASIL, 2016b); 

promover e apoiar estudos e avaliações sobre o desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

conteúdos e orientações curriculares dos cursos iniciais e de formação continuada de 

professores (GATTI; BARRETTO; ANDRÉ, 2011). 

A política nacional de formação de profissionais da Educação Básica, instituída pelo 

Decreto nº. 6.755/2009 (BRASIL, 2009) disciplina a ação da Capes, em regime de 

colaboração com os entes federados, na promoção a programas de formação inicial e 

continuada dos profissionais de ensino de redes públicas de Educação Básica. O referido 

Decreto apresenta 12 princípios, dos quais se destacam: formação  inicial e continuada de 

professores como compromisso público do Estado; a constante colaboração entre entes 

federados; a importância de o projeto de formação nas IES refletir a especificidade da 

formação de professores e assegurar a natureza orgânica do trabalho das diferentes unidades 

que atendem essa formação; a articulação entre teoria e prática, entre educação inicial e 

educação continuada; o reconhecimento da escola como espaço necessário para a educação 

inicial e contínua; e a consideração de diferentes conhecimentos e da experiência docente 

(BRASIL, 2009). 

Segundo Gatti, Barretto e André (2011), a formulação do Parfor, que se seguiu à 

definição da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação 

Básica, inclui um conjunto de ações do MEC em colaboração com as secretarias de educação 

de estados e municípios e o IPES para ministrar cursos superiores a professores em exercício 
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em escolas públicas que não tem formação adequada prevista pela LDB. São: cursos de 

primeira licenciatura, para aqueles que não possuem graduação; segunda licenciatura para 

graduados que atuam fora da área de formação; cursos de formação pedagógica para bacharéis 

sem diploma de licenciatura. O Parfor integra o Plano de Ação Articulado (PAR), no âmbito 

do Plano de Desenvolvimento da Educação, ao quais todos os entes federados aderiram. 

Antes do sistema UAB, o governo federal criou, em 2003, a Rede Nacional de 

Formação Continuada de Professores, sob a responsabilidade das Secretarias de Educação 

Básica e Educação a Distância do MEC, em associação com IES e com adesão de estados e 

municípios, com vistas a institucionalizar a atenção da demanda por educação continuada, 

voltada exclusivamente para Educação Infantil e Ensino Fundamental. Nas universidades que 

aderiram à Rede, foram criados Centros de Pesquisa e Desenvolvimento Educacional com 

uma equipe que coordenava a elaboração de programas voltados para a formação continuada 

de professores (GATTI; BARRETTO;  ANDRÉ, 2011). 

De acordo com Gatti e André (2011), integram a Rede Nacional de Educação 

Continuada, como ações estratégicas, os programas: Pró-Letramento, Gestar II e 

Especialização em Educação Infantil. O Pró-Letramento, instituído em 2005, destina-se a 

professores que estão em exercício, nas séries iniciais do Ensino Fundamental das escolas 

púbicas, com o objetivo de orientar o trabalho dos professores que atuam nessa etapa escolar e 

garantir a melhoria da qualidade da aprendizagem da leitura, da escrita e da matemática, 

acolhendo crianças pequenas, pelo uso de abordagens mais apropriadas para cada grupo 

etário.  

O programa Gestar II teve início em 2004, sucedeu o Gestar I, de 2001, oferece 

formação continuada em Português e Matemática para professores dos últimos anos do 

Ensino Fundamental (GATTI; BARRETTO;  ANDRÉ, 2011). 

O curso de Especialização em Educação Infantil visava o atendimento direto aos 

professores que trabalham em creches e pré-escolas, promovendo oportunidades para 

expandir o conhecimento sobre as características das crianças de zero a três anos e de quatro a 

cinco anos de idade e relacioná-los às práticas pedagógicas e às questões de identidade desses 

profissionais (GATTI; BARRETTO;  ANDRÉ, 2011).  

Para contemplar as demandas específicas de formação de professores de Educação 

Infantil, o Programa ProInfantil foi implementado em 2005 pelo MEC. É desenvolvido por 

meio de um curso combinado, que visava à formação de professores de Educação Infantil em 

nível Médio, na modalidade Normal, em associação com os municípios e estados, com base 

no Proformacão. As responsabilidades e competências dos segmentos envolvidos (MEC, IES, 
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sistemas de ensino e professores e tutores) são estabelecidas pela Resolução do Conselho 

Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (CD/FNDE) nº.  33, de 26 

de junho de 2009, especificamente referente ao Programa Pró-Letramento (GATTI; 

BARRETTO;  ANDRÉ, 2011). 

A UAB tornou-se um dos principais instrumentos para a execução das políticas de 

Educação Superior do MEC, ao lado do Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (Reuni). O Parfor tinha como meta a capacitação em 

formação inicial de cerca de trezentos e trinta mil professores de Educação Básica em 

exercício, entre os anos 2009 e 2010, a previsão era que o desempenho da UAB 

correspondesse a 46% dessa formação. Quanto à modalidade dos cursos, prevalecem os de 

formação inicial em nível superior, licenciaturas de caráter (GATTI; BARRETTO;  ANDRÉ, 

2011). De acordo com o portal da Capes5, 44.843 professores já foram formados pelo 

Programa e 22.506 professores cursam o Parfor em 2018. 

Barreto (2010), analisando a política nacional de formação de professores do ponto de 

vista da EaD, problematiza a incorporação de tecnologias como “substituição tecnológica” 

(BARRETO, 2010, p. 33), observando que as TIC não se referem às chamadas “tecnologias 

educacionais”, produzidas visando à sua utilização em situações concretas de ensino e 

aprendizagem. A própria designação TIC indica o seu pertencimento a áreas não 

educacionais, no sentido de que foram produzidas para outros contextos de relações sociais, 

com finalidades distintas. Assim, as TIC são descontextualizadas das áreas em que foram 

produzidas e recontextualizadas na educação. 

Segundo Gatti, Barretto e André (2011), do ponto de vista pedagógico, a redução das 

TIC a ferramentas de ensino à distância leva à exclusão dos modos de apropriação e tende a 

simplificar ou substituir práticas sociais, especialmente nos países do Hemisfério Sul e, em 

particular, no contexto brasileiro, marcado por profundas desigualdades. Para Barreto (2010, p. 

41), a centralidade dos cursos atribuídos apenas às TIC leva a considerá-los: 

 

[...] como suporte para a distribuição em massa de materiais cuja assimilação 

será objeto de avaliação unificada, produzida de acordo com competências 

pré-definidas e alçadas a patamar de princípios de organização curricular, em 

circularidade que favorece a obtenção de resultados “positivos”, até por 

excluírem outras mediações (grifos da autora). 

                                                           
 
 

5 Disponível em: <http://www.capes.gov.br/educacao-basica/parfor>. Acesso em: 19 mai. 2018. 
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Conforme afirmam Gatti, Barretto e André (2011), essa análise, embora reconheça o 

potencial inovador da formação em serviço nos moldes propostos, impõe um alerta em 

relação à sua capacidade de produzir as mudanças esperadas no desempenho profissional e 

nas práticas de ensino. Considerando que a formação inicial em serviço continua a manter o 

caráter de emergência que lhe foi atribuído historicamente, ainda estão por serem formuladas 

diretrizes gerais de formação de professores que abranjam todas as instituições responsáveis 

pela oferta de cursos e sua regulamentação e avaliação.  

Gatti, Barretto e André (2011), analisaram as políticas de formação inicial de 

professores a partir do papel da escola nas sociedades contemporâneas e, consequentemente, o 

papel dos professores nesse contexto, assumindo que o papel da escola e dos professores é 

ensinar, ao mesmo tempo, formar e promover o desenvolvimento de crianças e jovens, uma 

vez que, sem conhecimento básico para a interpretação do mundo, não há condição verdadeira 

de formação de valores e exercício da cidadania, com autonomia e responsabilidade social. As 

políticas de ação em relação à formação inicial dos professores tem uma importância ímpar, 

pois permitem que a formação em serviço ou os processos de educação continuada avancem e 

se tornem aperfeiçoamento profissional, não apenas um suplemento à formação inicial 

precária. 

Ao analisar a formação permanente de professores, Imbernón (2009, p. 47), entende 

que a formação continuada deve se desenvolver sob uma nova perspectiva: 

 

A formação permanente deveria apoiar-se, criar cenários e potencializar uma 

reflexão real dos sujeitos sobre sua prática docente nos centros e nos 

territórios, de modo que lhes permita examinar suas teorias implícitas, seus 

esquemas de funcionamento, suas atitudes etc., potencializando um processo 

constante de autoavaliação do que se faz e analisando o porquê se faz. 

 

A formação continuada deve promover o desenvolvimento pessoal, profissional e 

institucional do corpo docente, potencializando um trabalho colaborativo para mudar a prática 

(IMBERNÓN, 2009). Nesse sentido, o autor chama a atenção para a importância de 

considerar a subjetividade dos professores, levando em conta emoções, sentimentos, 

autoestima, fazendo com que eles compreendam seus sentimentos e emoções, reconhecendo 

as emoções dos outros, exercitando escuta ativa e empatia, para que eles possam aprender 

com o outro, o que não exclui a necessidade de construção de um olhar crítico sobre a sua 

profissão e o contexto no qual a exerce.  
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De acordo com Gatti, Barretto e André (2011), muitas das dificuldades não estão 

especificamente relacionadas com a formação continuada, como a rotatividade de professores 

e a formação inicial precária, que exigem políticas docentes mais globais. A melhoria da 

formação inicial é essencial para que a formação continuada possa atingir seus objetivos. No 

entanto, se os salários ainda continuarem pouco atraentes, se as condições de trabalho nas 

escolas não se apresentarem minimamente adequadas, se um apoio sóciopedagógico não for 

criado no ambiente escolar, é possível que os professores mais preparados tendam a evadir da 

profissão docente e a procurar outras oportunidades de carreira. 

A formação continuada de professores não é um tema recente na pauta da agenda 

educacional brasileira, visto que diversas propostas têm sido criadas e desenvolvidas nas 

últimas décadas. Algumas dessas propostas de formação foram mais abrangentes, ou seja, 

alcançaram todo o território nacional, outras promoveram ações mais localizadas, como o 

Programa Bolsa Formação - Escola Pública e Universitária, mais conhecido como Bolsa 

Alfabetização, do Estado de São Paulo, e o Programa de Bolsas Estágio Formação Docente, 

do Estado do Espírito Santo. 

Concluindo, para que haja articulação entre as esferas de formação de professores e as 

que os admitem como docentes é necessário além de garantir a valorização desses 

profissionais oferecer condições adequadas de trabalho, estrutura apropriada, remuneração 

satisfatória e incentivos na carreira. 

A formação inicial e continuada dos professores deve ser pensada a partir de todos os 

campos disciplinares, tendo por base a função social de ensinar às novas gerações o 

conhecimento acumulado ao longo do desenvolvimento da humanidade e integrar os valores e 

práticas coerentes com as problemáticas atuais. 
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2 METODOLOGIA  

 

Desenvolvemos um estudo de cunho qualitativo, em duas etapas: pesquisa 

bibliográfica e pesquisa documental. 

Segundo André (1983), a análise de dados qualitativos na pesquisa em Educação nos 

permite apreender a natureza complexa e multidimensional dos fenômenos educacionais, 

permitindo captar os diferentes significados das experiências vividas e auxilia na 

compreensão das relações entre indivíduos, seus contextos e ações. Uma marca importante 

dos dados qualitativos é o fato de se tornarem construtos válidos para a investigação de 

fenômenos de difícil quantificação. André (1983) se refere a um percurso constante do 

pesquisador entre a realidade pesquisada e a teoria, em um processo contínuo de inferências 

sobre o que os dados significam ou podem vir a significar, uma vez que não é operado com 

um conjunto pré-estabelecido de categorias: as perguntas e problemas iniciais servem como 

um guia para a coleta e análise dos dados, e novas ideias, direções e até mesmo novos objetos 

de investigação podem então emergir. 

Com a realização da pesquisa qualitativa pretendemos obter uma melhor compreensão 

do contexto e das particularidades do objeto deste estudo. 

 

2.1 Pesquisa bibliográfica 

  

Pela pesquisa bibliográfica mapeamos as pesquisas científicas sobre o ProInfo, 

publicadas entre 2007 e 2017, esse recorte temporal justifica-se, pois 2007 foi o ano em que o 

Programa foi reestruturado e 2017 seria o período limite para levantamento e seleção das 

produções acadêmicas analisadas nesta dissertação. 

Segundo Marconi e Lakatos (2014), pesquisa bibliográfica é o levantamento da 

bibliografia já publicada sobre o tema de estudo, incluindo livros, revistas, áudios, filmes, 

entre outros. A sua finalidade é fazer com que o pesquisador entre em contato direto com todo 

o material escrito, dito ou filmado, sobre determinado assunto, auxiliando-o na análise de suas 

pesquisas ou na manipulação de suas informações. 

A pesquisa bibliográfica, segundo Marconi e Lakatos (2016) não é apenas uma 

repetição do que já foi pesquisado sobre determinado assunto, podendo propiciar ao 

pesquisador o exame do tema sob nova abordagem, podendo chegar a conclusões inéditas. A 

descrição do que é e para que serve a pesquisa bibliográfica, segundo Marconi e Lakatos 

(2014, p. 44), é a seguinte: 
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[...] a pesquisa bibliográfica permite compreender que, se de um lado a 

resolução de um problema pode ser obtida por meio dela, por outro, tanto a 

pesquisa de laboratório quanto a de campo (documentação direta) exigem, 

como premissa, o levantamento do estudo da questão que se propõe a 

analisar e solucionar. A pesquisa bibliográfica pode, portanto, ser 

considerada também como o primeiro passo de toda pesquisa científica.  

 

Estruturamos a pesquisa bibliográfica em duas etapas, a saber, levantamento 

bibliográfico e discussão, realizada a partir das categorias, definidas a posteriori: 

infraestrutura da 

s escolas; formação de professores para uso das TIC; avaliação das ações do ProInfo; 

descontinuidade das políticas públicas de inclusão de tecnologias na escola básica.  

 

2.1.1 Procedimentos 

 

Realizamos uma busca no portal da Capes. Escolhemos esse Portal porque, tanto os 

metadados, como os arquivos completos das teses e dissertações, são diretamente informados 

à Capes pelos programas de pós-graduação, os quais são inseridos na Plataforma Sucupira e 

periodicamente sincronizados com o Catálogo de Teses e Dissertações da Capes (CTDC). O 

Portal permite o acesso livre e gratuito aos textos completos. A responsabilidade pela 

veracidade dos dados é dos programas de pós-graduação.  

Na busca, utilizamos o descritor “ProInfo”, além da delimitação temporal já descrita, 

realizando-a em quatro etapas, a saber:  

 

Quadro 03: Etapas de desenvolvimento da pesquisa bibliográfica. 

Etapa Descrição 

Primeira Busca de teses e dissertações, na Internet. 

Segunda Seleção de material de acordo com filtros disponíveis na página do CTDC, os quais 

permitem selecionar os resultados de acordo com as seguintes opções: tipo, ano, 

autor, orientador, banca, grande área de conhecimento, área conhecimento, área 

avaliação, área concentração, nome do programa, instituição e biblioteca. Utilizamos 

filtro para os itens: ano, selecionando o período de 2007 a 2017, por atender a um dos 

objetivos específicos desta pesquisa, que prevê esse recorte temporal; utilizamos 

ainda para os itens: mestrado e doutorado, excluindo mestrado profissional e 

profissionalizante. Essa busca resultou em 99 pesquisas sobre o ProInfo. Destas, 87 

eram dissertações de mestrado e 12 eram teses de doutorado. 

Terceira Após separação por instituição/área, as teses e dissertações foram classificadas nas 

cinco regiões do Brasil conforme a localização de cada instituição. 

Quarta  Realizamos a leitura dos resumos das teses e dissertações selecionadas. Efetuamos o 

mapeamento das produções científicas a partir dos itens: título, problema de pesquisa, 

objetivos, geral e específicos, metodologia de pesquisa e resultados.  

Fonte: Elaboração própria. 
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Os resumos das dissertações e teses selecionadas foram lidos na íntegra e analisados 

quanto aos aspectos qualitativos. Para organização dos dados efetuamos o mapeamento das 

produções científicas a partir dos itens: título, problema de pesquisa, objetivos geral e 

específicos, metodologia de pesquisa e resultados.  

A análise das pesquisas selecionadas permitiu identificar a visão de diferentes 

pesquisadores, e posteriormente agrupá-las de acordo com as semelhanças, formulamos assim 

quatro categorias para discutir as diferentes abordagens dos trabalhos: 1- Infraestrutura das 

escolas; 2- Formação de professores para uso das TIC; 3- Avaliações das ações do ProInfo; 4- 

Descontinuidade das políticas públicas de inclusão de tecnologias na escola básica. 

A primeira categoria associa o avanço do ProInfo à melhoria da infraestrutura das 

escolas. A segunda sugere a formação de professores e/ou alunos para uso das TIC como 

medida para alcançar os objetivos do Programa. A terceira aponta a descontinuidade das 

políticas públicas que tratam da inclusão das tecnologias nas escolas como dificultador do 

sucesso do Programa. A quarta e última, aborda as avaliações das ações do ProInfo como 

relevantes para o sucesso do Programa. 

 

2.2 Pesquisa documental 

  

A pesquisa documental, segundo Marconi e Lakatos (2016), tem como característica 

principal o fato de que a coleta de dados está restrita às denominadas fontes primárias, como 

documentos escritos ou não, pertencentes a arquivos públicos; arquivos particulares de 

instituições e domicílio e fontes estatísticas. Para Gil (2002), a pesquisa documental é 

semelhante à pesquisa bibliográfica, diferenciando-se desta quanto à natureza das fontes: 

enquanto na pesquisa bibliográfica a principal fonte de dados consiste nas contribuições de 

diversos autores sobre determinado assunto, na pesquisa documental, as fontes são muito mais 

diversificadas e dispersas, utilizam-se materiais que ainda não receberam tratamento analítico, 

podendo ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa.  

Segundo Marconi e Lakatos (2016), ao contrário do que ocorria em sociedades pré-

letradas, onde não existiam documentos escritos, hoje, ao desenvolver uma pesquisa 

documental, o pesquisador talvez se depare com excesso de documentos, então os objetivos 

da pesquisa devem estar bem delimitados, para que não se perca com o excesso de dados e 

para poder julgar quais documentos serão adequados às suas finalidades. O pesquisador deve 

lidar ainda com os riscos de que as fontes sejam inexatas, distorcidas ou errôneas, por isso o 
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investigador deve conhecer técnicas e meios para testar a validade e fidedignidade das 

informações. Nesta pesquisa tivemos o cuidado de selecionar fontes confiáveis. 

Sobre a pertinência da pesquisa documental, lembramos que “pesquisas elaboradas a 

partir de documentos são importantes não porque respondem definitivamente a um problema, 

mas porque proporcionam melhor visão desse problema ou, então, hipóteses que conduzem à 

sua verificação por outros meios” (GIL, 2002, p. 47). A produção do conhecimento é 

realizada por um processo sempre aproximado, nunca definitivo. 

 

2.2.1 Procedimentos 

 

Para o levantamento da documentação relativa às políticas públicas na área 

educacional, utilizamos essencialmente a Internet, visto que a legislação brasileira é 

encontrada nos sites do governo.  

As informações específicas sobre o ProInfo foram analisadas quanto à estruturação do 

Programa em âmbito nacional, de acordo com o Decreto nº. 6.300, de 12 de dezembro de 

2007 (BRASIL, 2007b) e a Portaria nº. 522/97 (BRASIL, 1997a), disponíveis no site do 

FNDE, que determinam a criação do ProInfo. Em âmbito estadual, foi realizado um 

levantamento do acervo documental relativo à implantação do Programa no Estado de Goiás, 

disponíveis no site da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEDUCE). 

Analisamos as informações coletadas, procurando investigar as relações existentes 

entre as ações propostas pelo ProInfo, confrontando os dados da pesquisa documental com os 

dados obtidos com a pesquisa bibliográfica, ao final, procuramos compatibilizar as 

informações e responder à questão da pesquisa.  

A seguir, apresentamos uma análise documental sobre as atuais políticas que 

regulamentam a educação no Brasil, orientados pelo problema desta pesquisa e tendo por fio 

condutor a CF  de 1988 (BRASIL, 1988), a LDB de 1996 (BRASIL, 1996), e o PNE de 2014-

2024 (BRASIL, 2014), em seguida, tecemos a hierarquia e os pontos comuns entre estes e os 

documentos mais significativos que normatizam o uso de tecnologias na Educação Básica 

nacional e no estado de Goiás, como o Plano Estadual de Educação do Estado de Goiás 

(PEE), Leis, Decretos e portarias, que, contextualizadas, são fontes que se complementam. 
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2.2.2 Documentos selecionados para análise 

  

No Quadro 04 estão relacionados os documentos selecionados para análise, buscando 

as convergências e divergências nas suas determinações, estratégias e regulamentações para a 

Educação Básica no Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988 (CF), da Lei nº. 

9.394/1996, doravante mencionada como LDB/96 e do Plano Nacional de educação (PNE 

2014-2024) e o referencial teórico de análise. 

 

Quadro 04 – Documentos nacionais que regulamentam a educação brasileira selecionados para aná- 

lise e referencial teórico utilizado. 

Documento  Aspecto focalizado Referencial 

teórico 

CF/1988 Os artigos 211 e 214 determinam a organização dos 

sistemas de ensino, por meio do regime de 

colaboração entre União, estados e municípios, 

assim como a organização do PNE, com duração 

plurianual, redação alterada para “duração decenal”, 

pela Emenda Constitucional (EC) nº. 59, de 11 de 

novembro de 2009 

 

Lopes et al. 

(2008); Souza 

(2006); Secchi 

(2012); CF  de 

1988 (BRASIL, 

1988); a LDB 

de 1996 

(BRASIL, 

1996);  PNE de 

2014-2024 

(BRASIL, 

2014) 

PNE: Lei nº. 13.005, de 

25 de junho de 2014 

Estratégias e indicações para o uso de tecnologias 

na Educação Básica 

LDB/96 Legislação que regulamenta o sistema educacional 

(público ou privado) no Brasil (da Educação Básica 

à Educação Superior). Além dessas determinações, 

a LDB nº. 9.394/1996 aborda temas como recursos 

financeiros e formação dos profissionais da 

Educação 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No Quadro 05 estão relacionados os documentos oficiais promovidos tanto por 

organismos supranacionais, como nacionais e estaduais, que se dirigem a estabelecer metas 

para a para inserção de tecnologias na Educação Básica brasileira e em Goiás, e o referencial 

teórico utilizado nessa etapa. 
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Quadro 05: Documentos supranacionais, nacionais e estaduais para inserção de tecnologias na 

Educação Básica brasileira e em Goiás selecionados para análise e referencial teórico utilizado. 

Documento  Aspecto focalizado Referencial 

teórico 

Padrões de competência em TIC 

para professores (ICTCST) - 

Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura  

(UNESCO) 

Este documento pretende ser um marco de 

referência para os quadros de políticas 

públicas educacionais, especificamente, 

para instituições de Ensino Superior 

encarregados da formação de professores 
 Lopes et al. 

(2008); Souza 

(2006); Secchi 

(2012); Portaria 

nº. 522, de 09 de 

abril de 1997 

(BRASIL, 

1997a); Decreto 

nº. 6.300, de 12 

de dezembro de 

2007 (BRASIL, 

2007b); Lei nº. 

12.695, de 25 de 

julho de 2012 

(BRASIL, 2012); 

Decreto nº. 4985, 

de dezembro de 

1998 (BRASIL, 

1998); PEE 2015-

2025 (GOIÁS, 

2015); Censo 

Escolar Notas 

Estatísticas 2016 

(BRASIL, 2016b) 

  

Padrões de competência em TIC 

para professores (ICTCST) - 
Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura  

(UNESCO) 
 

Este documento pretende ser um marco de 

referência para os quadros de políticas 

públicas educacionais, especificamente, 

para instituições de Ensino Superior 

encarregados da formação de professores 

Portaria nº. 522, de 09 de abril 

de 1997 

Cria o ProInfo 

Decreto nº. 6.300, de 12 de 

dezembro de 2007 

Dispõe sobre o ProInfo 

Lei nº. 12.695, de 25 de julho de 

2012 

Dispõe sobre o apoio técnico ou financeiro 

da União no âmbito do Plano de Ações 

Articuladas (PAR) 

Decreto nº. 4985, de dezembro 

de 1998 

Formaliza os atos políticos e os atos 

administrativos referentes ao ProInfo em 

Goiás 

PEE 2015-2025 Metas e estratégias para uso das TIC na 

Educação 

Censo Escolar Notas Estatísticas 

2016 

Informações sobre diversos aspectos das 

escolas brasileiras, em especial as 

matrículas, infraestrutura e dados sobre o 

acesso à tecnologia, relativos ao ano de 

2016 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os documentos oficiais dos quadros 4 e 5 foram selecionados com o objetivo de 

analisar os diferentes sentidos do olhar governamental sobre a educação como um todo e 

sobre as TIC no contexto educacional.  

Para entender a ligação entre as políticas públicas propostas se faz necessário 

compreender a hierarquia das leis e suas respectivas funcionalidades, Soares (2011) lembra 

que todas as legislações no país estão hierarquicamente atreladas à CF de 1988 (BRASIL, 

1988). No entanto, cada Estado tem um conjunto de leis próprias, que deve se enquadrar nas 

federais. Da mesma forma, os Municípios, ao elaborar suas leis orgânicas e as demais leis, 

devem conformá-las de modo a não contrariar a Lei Estadual e a Federal.  

HABERMAS (2007, p. 06) afirma que “os Estados nacionais continuam sendo os 

atores mais importantes no cenário internacional. São também os componentes insubstituíveis 
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das organizações internacionais”, como a UNESCO, a qual prioriza no Brasil ações 

relacionadas a projetos, programas e debates sobre as TIC e a educação, sobretudo nas áreas 

de avaliação de resultados e formação de professores. Isso justifica a importância de analisar 

os Padrões de competência em TIC para professores (ICTCST) da UNESCO. 
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3 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

3.1 Análise e Discussão das Dissertações e teses sobre o ProInfo, publicadas no Banco de 

Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes), entre os anos de 2007 e 2017 

 

No Gráfico 01, apresentamos teses e dissertações sobre o ProInfo, publicadas entre 

2007 a 2017, localizadas nesse estudo. 

 

 Gráfico 01: Pesquisas sobre o ProInfo no período de 2007 a 2017 

 

 Fonte: CTDC, acesso em 06 de janeiro de 2017. 

 

 Entre os anos de 2007 a 2017 foram publicadas 87 dissertações  e 12 teses sobre o ProInfo. 

O Gráfico 02, mostra a distribuição de programas de mestrado e doutorado por região 

do país, disponível na Plataforma Sucupira, no qual podemos observar que as regiões Centro-

Oeste e Norte são as que apresentam menor quantidade de cursos de mestrado e doutorado. 
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Gráfico 02: Programas de mestrado e doutorado por região do país 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Nas dissertações de mestrado, as áreas que pesquisaram sobre o tema foram: 

Administração, Ciência da Computação, Ciência da Informação, Ciência Política, Direitos 

Especiais, Educação, Educação em Periferias Urbanas, Educação Física, Engenharia da 

Produção, Engenharia/Tecnologia/Gestão, Ensino, Ensino de Ciências e Matemática, 

Geografia, Letras, Linguística, Meio Ambiente e Agrárias, Serviço Social, Serviço Social 

Aplicado, Sociais e Humanidades, Sociologia, Sociologia do Desenvolvimento. Diferentes 

áreas dos cursos de mestrado e doutorado pesquisaram sobre o ProInfo. Nas teses de 

doutorado, as áreas que se interessaram por pesquisar o tema foram: Educação, Letras, 

Linguística e Sociologia do Desenvolvimento. 

As pesquisas sobre ProInfo e políticas públicas apresentaram diversidade em relação 

aos principais aspectos abordados, como demonstrado no gráfico a seguir. 
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Gráfico 03: Principais temas abordados nas pesquisas sobre o ProInfo 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O Gráfico 03 apresenta os principais temas abordados nas pesquisas selecionadas para 

análise, os quais foram agrupados a partir das palavras-chave, os temas a seguir tiveram 

apenas uma ocorrência e não aparecem no gráfico: Alunos, Atividades Políticas, Avaliação, 

Cefapro, Computador, Cultura do Silêncio, Currículo, Currículos Digitais, Desigualdade 

Digital,  Educação do Campo, Direito à Comunicação, Educação a Distância, Educação 

Continuada, Educação Pública, Ensino a Distância, Ensino de Ciências, Escola, Formação de 

Professores Para Uso das TIC, Gestão das TIC, Inclusão e Brecha Digital, Inovação em 

Educação, Internet, Mato Grosso, Mediação do Professor, Neoliberalismo na Educação, 

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação, NTE, Paradigmas Educacionais, Pble, 

Política Educacional, Política Pública de Educação, Políticas Públicas na Área de Tecnologia 

na Educação, Prouca, Qualidade da Educação, Sociedade da Informação, Sociedade da 

Informação e do Conhecimento, Tecnologias na Educação, TICS,  tiveram apenas uma 

ocorrência. 

 Os estudos apresentados no Quadro 06 foram selecionados para análise, do total de 87 

dissertações e 12 teses sobre o ProInfo localizadas, a partir de busca no título e nas palavras-

chave, usando os indexadores: “ProInfo” e “políticas públicas”.  
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Quadro 06: Dissertações e tese sobre ProInfo e políticas públicas publicadas entre 2007 e 2017 

selecionadas para análise.  

 Título 

 

Dissertação 

/Tese 

Ano de 

Publicação 

Região do País 

Políticas públicas e formação de professores na 

área de TIC na rede pública estadual de ensino do 

Paraná 

Dissertação 2008 Nordeste 

Política pública de educação digital no ensino 

fundamental em Natal - Rio Grande do Norte 

(RN): Análise de eficácia da atuação dos 

objetivos do ProInfo municipal 

Dissertação 2009 Nordeste 

Educação à distância: limites e possibilidades do 

curso mídias na educação da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) 

Dissertação 2009 Sudeste 

Inovar é preciso: concepções de inovação em 

educação dos programas ProInfo, ENLACES e 

EDUCAR 

Dissertação 2010 Nordeste 

O uso pedagógico das TIC como expansão das 

capacidades: O ProInfo Natal/RN 

Dissertação 2010 Nordeste 

ProInfo Integrado à formação dos professores da 

rede pública de ensino do Amapá: Construindo 

uma identidade 

Dissertação 2010 Sudeste 

ProInfo em Sergipe e a política estadual de 

inserção das TIC na Educação: Um olhar a partir 

da gestão e formação de professores nos Núcleo 

de Tecnologia Educacional (NTE) de Lagarto e 

Aracajú 

Dissertação 2011 Nordeste 

Política de Informática na educação: o discurso 

governamental 

Tese 2012 Sudeste 

Avaliação de política pública: O ProInfo e sua 

gestão no município de Parnamirim-RN (2009-

2012) 

Dissertação 2013 Nordeste 

Inclusão digital no Brasil: Trajetória e casos do 

Programa Aluno Conectado (PAC) em 

Pernambuco 

Dissertação 2013 Nordeste 

Direito à comunicação como direito humano: 

desafios e potencialidades que à inserção das TIC 

na educação oferece para a superação da “Cultura 

do Silêncio” no campo 

Dissertação 2013 Nordeste 

Programa Nacional de Informática na prática 

pedagógica do professor em sua formação 

continuada 

Dissertação 2014 Sudeste 

A inclusão digital nas políticas públicas de 

inserção das TIC na educação: O discurso e a 

prática dos cursos de formação de professores 

Dissertação 2014 Nordeste 

Tecnologia da Informação e Comunicação na 

escola pública: avaliação do ProInfo em Teresina-

Piauí (PI) 

Dissertação 2015 Nordeste 

Políticas públicas de inclusão digital: Um olhar 

discursivo sobre o ProInfo e seus efeitos nas 

práticas linguísticas 

Dissertação 2015 Centro-Oeste 

                                                                                                                                                    (continua) 
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Quadro 06: Dissertações e tese sobre ProInfo e políticas públicas publicadas entre 2007 e 2017 

selecionadas para análise.  

 Título 

 

Dissertação 

/Tese 

Ano de 

Publicação 

Região do País 

Política de formação continuada à distância de 

professores no estado de Mato Grosso: Análise da 

qualidade sob a ótica dos egressos do Centros de 

Formação e Atualização de Professores 

(Cefapro) Cuiabá 

Dissertação 2015 Sudeste 

O NTE no contexto das políticas públicas de 

formação de professores de ciências  

Dissertação 2015 Sul 

O uso pedagógico do computador e da Internet Dissertação 2015 Nordeste 

Panorama de política pública federal de 

integração entre escolas públicas e TIC: estudos 

sobre ProInfo, PROUCA, PBLE 

Dissertação 2016 Sudeste 

Inclusão digital e educação: uma avaliação do 

ProInfo em Sobral - Ceará  

Dissertação 2017 Nordeste 

ProInfo: a inserção das tecnologias no ensino 

analisada a partir da produção científica no brasil 

de 2010 a 2015 

Dissertação 2017 Sul 

Fonte: CTDC. Busca realizada em 11 de fevereiro de 2018. 

 

Após a leitura dos resumos das pesquisas elencadas no Quadro 06 realizamos a síntese 

de cada uma deles, destacando o título da pesquisa, objetivos e resultados, efetuamos uma 

incursão pela pesquisa quando esses dados não apareciam no resumo. Para analisar as 

informações obtidas com o conjunto das pesquisas, optamos por organizá-las em quatro 

categorias: infraestrutura das escolas; formação de professores para uso das TIC; avaliação 

das ações do ProInfo; descontinuidade das políticas públicas de inclusão de tecnologias na 

escola básica.  

 

3.1.1 Infraestrutura das escolas  

 

Analisando as pesquisas do primeiro grupo, infraestrutura, das 12 pesquisas 

apresentadas a seguir, 11 consideraram que o ProInfo não oferece infraestrutura adequada 

para que Programa atingisse seus objetivos e uma avalia positivamente.  

De acordo com Soares (2009), a infraestrutura das escolas é um tema importante para 

o estudo da realidade educacional brasileira. As salas de aula  deveriam contar com tamanho e 

ventilação adequados, carteiras apropriadas, disponibilidade de espaços para biblioteca e 

laboratórios, estrutura adequada para os espaços administrativos, no entanto, essa não é a 

realidade em muitas escolas brasileiras.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-66812015000100112#f1
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Podemos acrescentear a necessidade de acessibilidade aos professores, técnicos e 

estudantes às TIC. Disponibilidade de recursos tecnológicos atualizados, laboratórios de 

informática e acesso à internet banda larga.  

Para Soares (2009),  um ambiente educativo deve contar com instalações físicas 

adequadas, assim como a quantidade e qualidade dos recursos didáticos, biblioteca e livros 

didáticos. 

A pesquisa de mestrado intitulada “Tecnologia da Informação e Comunicação na 

Escola Pública: Avaliação do Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo) em 

Teresina-PI” (ESTEVÃO, 2015) teve por objetivo geral aferir em que medida o ProInfo 

atinge seus objetivos. Os objetivos específicos foram: avaliar os fatores que, ao longo da 

implementação, facilitaram ou impediram que o Programa atingisse seus resultados. Como 

resultados, Estevão (2015, p. 12) destaca fatores positivos e negativos para que o Programa 

atingisse seus objetivos como: 

 

[...] segurança física das instalações dos laboratórios; monitores de vídeos de 

LCD; softwares educativos pré-instalados; sistema operacional Linux 

(gratuito, menos sujeito a ataques de vírus de computador); conexão à 

internet; coordenadores e multiplicadores do NTHE qualificados em 

tecnologias da informação e comunicação. Já os que dificultaram foram: 

quantidade insuficiente de computadores nas escolas; computadores com 

configurações de memória e processador limitados em seu desempenho; falta 

constante de energia elétrica; professores incapacitados para o uso das 

tecnologias nas escolas; falta de habilidade de muitos professores no uso do 

Linux; recursos tecnológicos ainda insuficientemente incorporados à prática 

docente; computadores fora da garantia; precária manutenção dos 

computadores, em particular em face do reduzido número de técnicos. 

 

Por fim, conclui que os objetivos do ProInfo no município de Teresina “foram 

atingidos apenas parcialmente” (ESTEVÃO, 2015, p. 13).  

Essa conclusão coaduna com o exposto por Bastos (2010) de que as políticas públicas 

de inovação da infraestrutura escolar não tem equivalente em políticas de formação docente 

para uso pedagógico das TDIC, com exceção as pontuais ações de formação em serviço, as 

quais também apresentam problemas, pois são realizadas sem monitoramento e avaliação.  

A pesquisa de mestrado intitulada “Panorama de política pública federal de integração 

entre escolas públicas e TIC: estudos sobre ProInfo, PROUCA, PBLE” (CERQUEIRA, 2016) 

teve como objetivo geral: “construir um panorama relacionando leis, avaliações e pesquisas 

acadêmicas que possibilitem a identificação de características relevantes da política pública 
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brasileira para a integração entre escolas públicas e tecnologias digitais” (CERQUEIRA, 

2016, p. 7). Os objetivos específicos, segundo Cerqueira (2016, p. 29), foram:  

 

1. Construir uma perspectiva teórica para os conceitos de tecnologia, 

tecnologia educacional e TIC, de maneira a contribuir para a reflexão sobre 

os programas; 2. Criar site e disponibilizar de maneira organizada 

documentos levantados que representam a legislação, avaliações, teses e 

dissertações (literatura científica) disponíveis sobre os programas, tornando-

os disponíveis a qualquer pessoa.  

 

Como resultados o autor constatou que a política pública brasileira para a integração 

de tecnologias em escolas públicas deve ampliar a disponibilidade de recursos em tecnologia 

digital (CERQUEIRA, 2016). 

A pesquisa de mestrado intitulada “O uso pedagógico das TIC como expansão das 

capacidades: o ProInfo Natal/RN” (SILVA, 2010) teve como objetivo geral: “realizar uma 

avaliação da efetividade do ProInfo nas escolas públicas do município” (SILVA, 2010, p. 7).  

e como objetivos específicos observar se o Programa: “a) conseguiu promover o uso 

pedagógico das novas TIC; b) fomentou a melhoria do processo de ensino e aprendizagem 

com o uso das TIC e c) realizou efetivações e a expansão de capacidades dos estudantes” 

(SILVA, 2010, p. 7). Os resultados da pesquisa, segundo Silva (2010, p. 7): 

 

[...] mostraram que o ProInfo apresenta uma série de interferências em sua 

efetividade, como descompassos em relação ao não cumprimento das ações 

pelos órgãos responsáveis, prejudicando ações de formação de professores, 

infraestrutura precária, provocando uma distância entre o que está proposto 

nos objetivos e os resultados observados no cotidiano das escolas.  

 

A pesquisa de mestrado intitulada “Programa nacional de Informática na prática 

pedagógica do professor em sua formação continuada” teve como objetivo geral e específicos, 

segundo Menezes (2014, p. 13): 

 

[...] observar a eficácia da formação continuada do professor da escola 

pública no município de Vila Velha e a efetividade dessa formação na sua 

prática pedagógica com o uso de tecnologias educacionais. Os objetivos 

específicos foram os seguintes: 1) estudar a implementação das políticas 

públicas quanto à capacitação do professor no espaço escolar; 2) identificar 

as ações políticas na capacitação do professor; 3) constatar os benefícios 

trazidos por essa capacitação para o contexto escolar.  
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Menezes (2014) constatou que teoricamente o programa é inovador e de extrema 

importância, mas sua aplicação prática não se efetiva devido à precariedade da infraestrutura 

escolar utilizada como campo de pesquisa.  

A pesquisa de mestrado intitulada “Educação à distância: limites e possibilidades do 

curso mídias na educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB” (LEAL, 

2009) apresentou uma análise sobre os limites e as possibilidades do curso “Mídias na 

Educação”, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). O texto na íntegra desta 

pesquisa está restrito na plataforma da CAPES, sendo possível acessar apenas o resumo e este 

não continha os objetivos. Leal (2009) concluiu que os limites mais evidentes se situam na 

inadequada estrutura de TIC, os equipamentos desatualizados, problemas de gestão e falta de 

acompanhamento de alunos (LEAL, 2009).  

A pesquisa de mestrado intitulada “Política de formação continuada à distância de 

professores no estado de mato grosso: análise da qualidade sob a ótica dos egressos do 

Cefapro Cuiabá” (PINHEIRO, 2015) teve por objetivo “identificar a qualidade da formação 

continuada a distância de professores efetivada pelos Cefapro, sob a ótica dos egressos do 

ProInfo, Cefapro Cuiabá, no período de 2011 a 2014” (PINHEIRO, 2015, p. 109). Embora a 

pesquisa estivesse disponível em sua totalidade, não foi possível identificar os objetivos 

específicos. Os resultados apontaram que para os egressos do Cefapro Cuiabá que utilizam o 

sistema ProInfo, a formação continuada é indispensável e está ligada ao aperfeiçoamento da 

formação profissional. As fragilidades apontadas referem-se principalmente à deficiência das 

escolas quanto à infraestrutura em tecnologia e transmissão de dados, outro fator relevante 

para o alcance dos resultados das políticas públicas seria dedicar uma maior ênfase ao 

processo de implementação (PINHEIRO, 2015). 

A pesquisa de mestrado intitulada “A Inclusão Digital nas Políticas Públicas de 

Inserção das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na Educação: O Discurso e a 

Prática dos Cursos de Formação de Professores” (SILVA, 2014) teve como objetivo geral: 

“analisar as concepções de inclusão digital presentes nas políticas públicas de inserção das 

TIC na educação e compreender como essas concepções se manifestam nas diferentes etapas 

de sua implementação, especialmente nas ações de formação de professores na Bahia” 

(SILVA, 2014, p. 33-34). Os objetivos específicos, segundo Silva (2014, p. 34), foram:  

 

[...] identificar as concepções de inclusão digital que estão presentes nos 

documentos oficiais [...] a partir da reformulação do ProInfo; identificar se e 

como essas concepções de inclusão digital se manifestam nos programas de 

formação de professores propostos pelo MEC e desenvolvidos pelos NTE; 



69 

 

 

compreender como os cursos de formação se apropriam do que é proposto 

nos documentos das políticas públicas; analisar as diferenças existentes entre 

o proposto nos documentos e o que acontece na prática dos cursos de 

formação, tomando como base os cursos ofertados pelos NTE (ProInfo) e 

pela UFBA.  

 

O estudo mostrou que problemas de infraestrutura, desarticulação entre as políticas e 

programas do MEC, formações aligeiradas voltadas à instrumentalização, falta de rede de 

Internet de qualidade, dentre outros, comprometem a implementação das políticas e não 

garantem a inclusão digital dos sujeitos (SILVA, 2014). 

A pesquisa de mestrado intitulada “Direito à comunicação como direito humano: 

desafios e potencialidades que a inserção das TIC na educação oferece para a superação da 

‘cultura do silêncio no campo’ (SANTOS, 2013) teve por objetivo “compreender quais as 

possibilidades que a inserção das TIC na Educação do Campo oferece para a superação da 

‘cultura do silêncio’ e para a efetivação do direito à comunicação no meio rural” (SANTOS, 

2013, p. 17).  Os objetivos específicos, segundo Santos (2013, p. 16), foram: 

  

1. Quais os sentidos e significados dados à “cultura do silêncio” no campo 

brasileiro, e quais os silêncios percebidos nesse espaço? 2. Entendendo o 

direito à comunicação como elemento estruturante para o exercício da 

cidadania e para a efetivação dos direitos humanos, quais suas definições e 

implicações para o campo brasileiro na atualidade? 3. Quais as concepções 

de campo, educação do campo e direito à comunicação que as políticas 

públicas e/ou os sujeitos pesquisados adotam para a inserção das TIC na 

Educação do Campo, e como essas políticas públicas se materializam no 

Território de Identidade do Médio Sudoeste da Bahia? 

 

 Os resultados mostraram que “há ‘cultura do silêncio’ no meio rural, e que sua 

superação implica o ser-fazer-agir do homem do campo no contexto da cultura digital” 

(SANTOS, 2013, p. 119), para que isso ocorra são necessárias políticas públicas que 

agreguem ações que promovam a interação entre as comunidades do campo com o mundo. As 

políticas públicas para inserção das TIC na Educação do Campo se materializam em forma de 

programas como o Gesac e ProInfo, no entanto privilegiam o aspecto da provisão dos 

equipamentos sem a necessária integração com as comunidades para a implantação e 

gerenciamento dos espaços (SANTOS, 2013).  

A pesquisa de mestrado intitulada “Inclusão digital e educação: uma avaliação do 

ProInfo em Sobral/CE” (RODRIGUES, 2017) teve como objetivo avaliar a efetividade do 

ProInfo no município de Sobral, no Estado do Ceará.  Os objetivos específicos, segundo 

(RODRIGUES, 2017, p. 9), constituíram-se em:  
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[...] investigar sobre o uso das TIC pelos professores no processo de ensino e 

aprendizagem; observar como se dava a utilização dos laboratórios de 

Informática pelos estudantes; avaliar a efetividade do ProInfo pela ótica dos 

estudantes, professores e gestores; investigar se o ProInfo contribuiu para a 

inclusão digital dos estudantes; avaliar a efetividade do ProInfo.  

 

Os principais resultados obtidos na pesquisa demonstraram que inúmeros fatores 

impossibilitam a efetividade do ProInfo na cidade de Sobral/CE: “insuficiências na 

infraestrutura dos laboratórios de informática, além de lacunas quanto a utilização das TICs 

no processo de ensino-aprendizagem” (RODRIGUES, 2017, p. 154). 

A pesquisa de mestrado intitulada “Inovar é Preciso: concepções de inovação em 

Educação dos programas ProInfo, ENLACES e EDUCAR” (TEIXEIRA, 2010) objetivou 

investigar “conceitos de inovação educacional existentes nas propostas para inserção das TIC 

na educação nos programas ProInfo, do Brasil, EDUCAR, da Argentina e ENLACES, do 

Chile” (TEIXEIRA, 2010, p. 4), os objetivos específicos, segundo Teixeira (2010, p. 11), 

foram:  

[...] apresentar os diferentes conceitos de inovação educacional; 

contextualizar os programas nacionais para inserção da TIC na educação: 

ProInfo do Brasil, Educar da Argentina e Enlaces do Chile, para por fim 

descrever e analisar como a inovação educacional está presente nos textos 

oficiais desses programas.  

 

Os resultados encontraram pontos de convergência nas propostas de inserção das TIC 

nos programas investigados. A conclusão foi que é generalizada a associação de inovação nas 

formas de ensino e aprendizagem com a introdução das TIC na sala de aula, assim como a 

visão de inovação da educação como facilitadora do processo de modernização e participação 

da globalização da economia (TEIXEIRA, 2010). 

A pesquisa de mestrado intitulada “Políticas públicas de inclusão digital: um olhar 

discursivo sobre o ProInfo e seus efeitos nas práticas linguísticas” (SANTOS, 2015), teve 

como objetivo “refletir sobre as discursividades que atravessam as políticas públicas de 

inserção das novas TIC na escola públicas, a partir de recortes de dois programas de governo: 

ProInfo e Programa Educação Digital: política para computadores e tablets” (SANTOS, 2015, 

p. 15 ). Nos documentos oficiais, tais como, Orientações Curriculares de Mato Grosso, Exame 

Nacional do Ensino Médio e Livro Didático de Língua Portuguesa, foi possível compreender 

que as tecnologias são discursivizadas como a substituição do “velho” pelo “novo”. Santos 

(2015, p. 95) conclui que: 
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[...] não ocorre nenhum movimento ou mudança nas práticas de sala de aula, 

pois, mesmo que os novos recursos tecnológicos fossem uma realidade na 

escola, a possibilidade de inovação/mudança não está apenas atribuída a 

novos equipamentos (Datashow, computador, tablet, TV, DVD, lousa-

digital), mas às mudanças paradigmáticas nos processos de ensino e de 

aprendizagem como condição para melhorar a qualidade da educação 

brasileira (grifos da autora). 

 

No discurso do governo o sentido de inclusão digital se dá pela maior quantidade de 

máquinas que a escola tem, e não necessariamente pela qualidade do processo do ensino e 

aprendizagem que está sendo oferecido ao sujeito-aluno (SANTOS, 2015).  

A pesquisa de doutorado intitulada “Política de Informática na educação: o discurso 

governamental” (STRAUB, 2012)  analisa, na perspectiva da análise de discurso materialista 

francesa, o discurso governamental sobre as TIC  na educação pública, tendo como material 

os documentos do ProInfo (1997 e 2007) e os discursos de representantes do governo no 

lançamento do Programa Telecomunidade: mais comunicação para todos, realizado no 

município de Sinop, em fevereiro de 2001, na região norte do Estado de Mato Grosso 

(STRAUB, 2012) buscou compreender, que sentidos foram se construindo para a educação no 

discurso governamental da implementação das TIC. Os resultados, segundo Straub (2012, p. 

9), mostraram: 

 

[...] a constante referência à tecnologia como um argumento para a melhoria 

educacional, e o estabelecimento da escola privada como parâmetro de 

qualidade para a escola pública. Julgamos importante mostrar que o discurso 

governamental sobre as TICs tem como pé-construído o discurso 

(neo)liberal, que naturaliza os sentidos de competitividade, desenvolvimento 

econômico e social, mercado de trabalho, concorrência, autonomia.  

 

Nesse primeiro grupo de pesquisas foram predominantes avaliações negativas quanto à 

infraestrutura: 

- segundo Estevão (2015), a infraestrutura apresenta fatores positivos como 

segurança física das instalações dos laboratórios, mas também apresenta fatores 

negativos como quantidade insuficiente de computadores nas escolas, entre 

outros;  

- para Cerqueira (2016), a infraestrutura deve ser ampliada;  

- Silva (2010) avalia a infraestrutura como precária o que provoca uma distância 

entre o que está nos objetivos e o resultado do ProInfo;  

- para Menezes (2014) o Programa é relevante e de extrema importância, mas 

sua efetivação é prejudicada pela infraestrutura precária; 
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-  Leal (2009) conclui que a infraestrutura inadequada limita o sucesso do 

Programa;  

- Pinheiro (2015) detecta a fragilidade da infraestrutura;  

- Silva (2014) afirma que problemas com a infraestrutura comprometem a 

implementação do Programa;  

- Santos (2013) critica o Programa privilegiar a infraestrutura em TIC em 

detrimento da integração das comunidades do campo em sua implementação e 

gerenciamento;  

- Rodrigues (2017) critica a insuficiência de infraestrutura;  

- Teixeira (2010) critica a associação de inovação na educação à infraestrutura 

em TIC;  

- para Santos (2015) a possibilidade de mudança nas práticas da sala de aula não 

estão atribuídas apenas à maior quantidade de TIC que a escola tem, “mas à 

mudanças paradigmáticas os processos de ensino e aprendizagem” (SANTOS, 

2015) ; 

- Straub (2012) avalia a infraestrutura ofertada pelo ProInfo como insuficiente. 

Para Bastos (2010, p. 20), a incorporação das TIC na educação na América Latina 

ocorreu tardiamente:  

 

A limitada incorporação do tema “TIC e educação” no currículo da formação 

inicial de docentes na América Latina ocorre num contexto de uma tardia e 

desigual difusão dessas tecnologias na Região. [..] somente em tempos 

bastante recentes que as TIC assumiram nível significativo na economia e 

sociedade da América Latina. A “informatização” das escolas públicas 

representou um papel importante na redução do hiato digital sem, no entanto, 

representar estímulo à introdução do tema na formação inicial nem 

pressionar os docentes em exercício a utilizá-las para dinamizar o processo 

de ensino-aprendizagem (grifos da autora). 

 

Esse “hiato digital” na América Latina, segundo Bastos (2010), pode ter contribuído 

para a precariedade de infraestrutura em TIC relatadas nas pesquisas.  
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3.1.2 Formação de professores para uso das TIC  

 

A seguir, discutiremos a formação de professores para incorporação das TIC como 

elemento estruturante de sua prática pedagógica que esteve presente nos resultados das seis 

pesquisas apresentadas, cinco delas a avaliaram negativamente e uma avaliou positivamente. 

Os pesquisadores buscaram responder como se dá a formação dos professores para o 

uso das tecnologias educacionais pelo ProInfo, se os resultados estão sendo alcançados, se há 

aplicabilidade do que o professor aprende nos cursos de formação em suas práticas 

pedagógicas. 

A pesquisa de mestrado intitulada “ProInfo integrado à formação dos professores da 

rede pública de ensino do Amapá: construindo uma identidade” (LOBATO, 2010) teve como 

objetivo geral: avaliar o alcance da proposta do ProInfo Integrado, principalmente na sua 

execução no estado e no âmbito escolar, por meio dos cursos de formação de professores em 

ambientes TIC oferecidos pelo MEC, na plataforma virtual de aprendizagem e-ProInfo, e os 

objetivos específicos, segundo Lobato (2010, p. 96), foram:  

 

Identificar possíveis mudanças, no uso das TIC, por parte dos professores 

formadores em Ambientes TIC das escolas públicas de ensino; avaliar se os 

modelos propostos para formação de professores surtiram efeito, na escola, 

na construção de uma cultura digital; analisar se a proposta que foi instituída 

tem se revelado adequada, principalmente na execução de sua prática 

pedagógica no uso das TIC na escola.  

 

A autora concluiu que a avaliação do Programa aponta a necessidade de formação dos 

professores em TIC e que o NTE, como órgão executor dos programas, precisa iniciar uma 

proposta ampla que atenda às necessidades das escolas, que construa um planejamento 

integrado, fortaleça os núcleos escolares, que têm papel fundamental na formação de 

professores e na avaliação de adoção de TIC nas escolas (LOBATO, 2010).  

A pesquisa de mestrado intitulada “Inclusão digital no Brasil: trajetória e casos do 

PAC em Pernambuco” (SILVA, 2013) teve como objetivo6 analisar o funcionamento das TIC 

em escolas públicas, especificamente, o Programa Aluno Conectado.  

A pesquisa de Silva (2013, p. 84) detectou que nas abordagens para a inclusão digital: 

                                                           
 
 
6 Não foram localizados os objetivos específicos do estudo. Disponível em 

<https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/12505>. Data de acesso: 11 fev. de 2018. 
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[...] predominou inicialmente o determinismo tecnológico. [...] No caso 

específico do Programa Aluno Conectado, atores importantes ficaram à 

margem da iniciativa. [...] Embora o desenho do programa favoreça com que 

os equipamentos cheguem diretamente aos alunos, o que é positivo, os 

professores não tiveram treinamento específico para lidar com esses 

equipamentos. 

 

A pesquisa de mestrado intitulada “Políticas públicas e formação de professores na 

área de tecnologias da informação e comunicação – TIC na rede pública estadual de ensino do 

Paraná” (CANTINI, 2008) teve como objetivo verificar como ocorreu e como ocorre o 

processo de formação continuada para uso das TIC nas escolas públicas estaduais em função 

da existência do computador na escola. Cantini (2008, p. 56) apresenta como objetivos 

específicos: 

 

Investigar fundamentos teóricos que sustentam a pesquisa nas categorias: 

Tecnologias da Informação e Comunicação, Políticas Públicas na Área de 

Tecnologia na educação, formação de Professores para uso de Tecnologias e 

Paradigmas educacionais; [...] detectar obstáculos emergentes para 

incorporação das tecnologias de informação e comunicação na prática 

pedagógica dos professores na educação básica do paraná; analisar  a 

situação atual em que se encontra o processo de implementação das políticas 

públicas e a formação continuada dos profissionais da educação na área de 

tecnologia na edudação. 

 

Os resultados apontaram que o processo de formação continuada por meio dos NTE 

foi insuficiente para tornar a tecnologia uma ferramenta efetiva no aprimoramento 

pedagógico. O autor afirma que: “Neste sentido se faz necessário um investimento qualitativo 

na formação continuada dos professores, favorecendo o aprimoramento da prática pedagógica 

com o uso dos recursos das TIC” (CANTINI, 2008, p. 6). 

A pesquisa de mestrado intitulada “ProInfo em Sergipe e a política estadual de 

inserção das TIC na educação: um olhar a partir da gestão e formação de professores nos 

NTEs de Lagarto e Aracajú” (BARROSO, 2012) teve como objetivo7 analisar a gestão das 

TIC na educação sergipana, por meio dos NTE de Aracajú e Lagarto, e o processo de 

formação continuada de professores, considerando, nesta análise, a relação/dependência da 

                                                           
 
 
7 Não foram localizados os objetivos específicos do estudo. Disponível em 

<http://openrit.grupotiradentes.com/xmlui/handle/set/1028>. Data de acesso: 11 fev. de 2018. 
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gestão estadual com as diretrizes do MEC e sua influência na construção de uma política 

estadual para uso das TIC no estado (BARROSO, 2012).  

Os resultados encontrados por Barroso (2012) foram: aspectos como falta de 

assessoramento técnico aos laboratórios do Programa, inexistência de autonomia financeira da 

SEED e da escola, para manutenção dos equipamentos tecnológicos, falta a legalização de 

órgãos e cargos definidores para existência de uma política, essas fragilidades atestam que a 

inexistência de uma política estadual para inserção das tecnologias na educação sergipana é 

uma das causas para que a formação de professores nos NTE em questão responda mais às 

diretrizes do ProInfo do que às especificidades e às necessidades pedagógicas de professores e 

gestores das escolas sergipanas que integram o Programa (BARROSO, 2012). 

A pesquisa de mestrado intitulada “Política pública de educação digital no ensino 

fundamental em Natal/RN: análise de eficácia da atuação dos objetivos do ProInfo municipal” 

(MARTINS, 2009) teve por objetivo geral “avaliar em que medida a implementação do 

ProInfo nas escolas públicas municipais do Ensino Fundamental de Natal atende os seus 

objetivos, de infraestrutura/Informática, capacitação docente e inclusão digital de alunos” 

(MARTINS, 2009, p. 22). Os objetivos específicos foram: averiguar se os objetivos do 

ProInfo de dotar as escolas municipais do Ensino Fundamental em Natal de infraestrutura 

adequada em TIC foram alcançados; identificar se os objetivos do ProInfo de capacitar os 

professores das escolas municipais do ensino Fundamental em Natal em TIC foram 

alcançados; avaliar se os objetivos do ProInfo de promover a inclusão digital dos alunos 

concluintes do ensino Fundamental das escolas municipais em Natal foram alcançados 

(MARTINS, 2009).  

Segundo Martins (2009, p. 5), os resultados apontaram que: 

 

[...] tanto os professores, quanto os alunos utilizam a Informática de forma 

restrita. Por outro lado, a educação digital ainda não está totalmente 

contemplada nos currículos das escolas beneficiadas pelo ProInfo municipal 

e ainda constatou-se a ineficácia do Programa com relação à capacitação 

docente e à inclusão digital dos alunos.  

 

A pesquisa de mestrado intitulada “O núcleo de tecnologia educacional no contexto 

das políticas públicas de formação de professores de ciências” (SOUZA, 2015) teve como 

objetivo geral: “analisar o papel atribuído aos NTEs nas políticas públicas de formação de 

professores no estado da Bahia” (SOUZA, 2015, p. 8). E os objetivos específicos foram: 

analisar as ações de formação do NTE ao longo de sua história e as ações do NTE-6, 

localizado em Jequié, em relação à formação de professores de Ciências (SOUZA, 2015).  
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Os resultados indicaram que “o NTE, como parte de uma política de formação de 

professores, trouxe contribuições para o conhecimento básico do uso do computador e de 

outras tecnologias que foram chegando às escolas” (SOUZA, 2015, p. 8). 

Nesse segundo grupo de pesquisas foram predominantes as avaliações negativas 

quanto à formação de professores pelo ProInfo: 

- Lobato (2010) aponta a necessidade de formação de professores em TIC; 

- Silva (2013) conclui que os professores não tiveram treinamento específico 

para lidar com as TIC; 

- segundo Cantini (2008), faltou investimento em formação de professores; 

- para Barroso (2012), a formação de professores responde mais às diretrizes do 

ProInfo do que às especificidades e necessidades locais; 

-  Martins (2009) constatou a ineficácia do ProInfo quanto ao objetivo de 

capacitar os professores para o uso das TIC; 

-  apenas Souza (2015), ao contrário dos demais pesquisadores, afirma que o 

Programa trouxe contribuições para a formação de professores.  

Moraes (2006) critica o modelo de formação de professores oferecido pelo ProInfo, 

que substituiu os programas institucionais oferecidos no Proninfe por cursos rápidos, 

assessorias, workshops e afirma que tal fato precarizou a formação docente.  

No entanto, Gatti, Barretto e André (2011) alertam para o fato de que o professor não é 

o único elemento no qual se deve investir para melhorar a qualidade do ensino. Há outros 

elementos igualmente importantes, como a valorização da profissão, com investimento em 

melhores salários, melhor infraestrutura das escolas, a forma de organização do trabalho 

escolar, plano de carreira, todos são aspectos que devem fazer parte de uma política geral de 

apoio aos docentes.  

 

3.1.3 Descontinuidade das políticas públicas de inclusão de tecnologias na escola básica 

 

A seguir discutimos a descontinuidade das políticas públicas para incorporação das 

TIC,  presente nos resultados de uma pesquisa, apresentada abaixo. 

A pesquisa de mestrado intitulada “O uso pedagógico do computador e da Internet” 

(VANZ, 2015) teve por objetivo investigar o uso das TIC nas aulas de Geografia, 

especificamente o uso do computador e da Internet (VANZ, 2015). Segundo Vanz (2015, p. 

144), 
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Pode-se afirmar que essas tecnologias ainda não se concretizaram, no 

contexto escolar, como instrumentos eficazes de ensino e aprendizagem, 

devido basicamente a três fatores: o primeiro está relacionado à 

descontinuidade das políticas públicas nas esferas federal, estadual e 

municipal que tratam da inclusão das tecnologias nas escolas; o segundo está 

relacionado à falta de formação e capacitação dos professores com relação à 

implementação dessas tecnologias em sua prática pedagógica e, em terceiro 

lugar, às questões relacionadas à infraestrutura. 

 

Essa pesquisa avaliou a descontinuidade das políticas públicas como fator negativo à 

implementação do ProInfo. 

Para Vanz (2015), uma das maiores dificuldades está relacionada à descontinuidade 

das políticas públicas nas esferas federal, estadual e municipal que tratam da inclusão das 

tecnologias nas escolas. 

Criado pelo governo federal, o ProInfo tinha como objetivo promover o uso 

pedagógico da informática na rede pública de educação básica, levando às escolas 

computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais. Em contrapartida, estados, Distrito 

Federal e municípios deveriam garantir a estrutura adequada para receber os laboratórios e 

capacitar os educadores para uso das máquinas (TAVARES, 2002). Segundo Vanz (2015, p. 

144), 

 

Ao que parece, essa carência de estrutura adequada por parte de estados e 

municípios, foi uma das questões responsáveis para que esse programa não 

se concretizasse como Política Pública eficaz, é isso que se caracteriza como 

descompasso ou descontinuidade das Políticas Públicas no âmbito federal, 

estadual e municipal. 

 

As políticas públicas são apropriadas de forma muito diferenciada por diferentes 

segmentos de governo, centrais ou periféricos, em relação a sua gênese. A fragmentação e a 

descontinuidade dessas políticas apontadas nesta última pesquisa contribuiram para explicar 

as deficiências na implementação do ProInfo.  

A partir das pesquisas analisadas e das relações das mesmas com as teorias 

apresentadas sobre políticas públicas neste trabalho, podemos formular muitas outras 

hipóteses plausíveis para explicar a descontinuidade das políticas públicas, tais como as 

concepções propostas, a estratégia de implementação, fatores contextuais entre outros. Mas a 

fragmentação e a descontinuidade também podem ser explicadas pela complexidade 

característica de um macro contexto de democracia e globalização, como apontado por 

Moraes (2006), que destaca que a subordinação a organismos internacionais, como o BM, 

influencia nas práticas e na natureza das políticas públicas brasileiras. 
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3.1.4 Avaliação das ações do ProInfo 

 

Por último e talvez o apontamento mais importante, é o que foi observado em duas 

pesquisas que discutem a necessidade de avaliação das ações do ProInfo como fator relevante 

para o sucesso do mesmo. Segundo a proposição de Secchi (2012), a visão do processo de 

implementação e de avaliação de uma política pública é que proporciona as reflexões sobre as 

principais determinações dessa intervenção estatal. 

A pesquisa de mestrado intitulada “Avaliação de política pública: o ProInfo e sua 

gestão no município de Parnamirim - RN (2009-2012)” (ROCHA, 2013) teve como objetivo 

geral: “avaliar a eficácia da gestão do ProInfo no município de Parnamirim/RN, buscando 

compreender como este está tratando da sua gestão” (ROCHA, 2013, p. 25). Os objetivos 

específicos, segundo Rocha (2013, p. 25), foram:  

 

a) examinar se os objetivos do programa relacionados às atividades dos 

professores estão sendo implementados conforme os documentos oficiais; b) 

analisar se existe um acompanhamento das atividades do programa quanto às 

atividades dos professores; c) identificar se os professores desenvolvem 

atividades utilizando os ambientes e recursos tecnológicos da internet.  

 

Com base nos dados coletados, constatou-se que “o ProInfo carece de avaliações 

periódicas por parte dos órgãos gestores do Programa, acerca das ações desenvolvidas, por 

meio de instrumentais adequados, que possibilitem uma visualização mais realista dos 

resultados do programa” (ROCHA, 2013, p. 9). 

A pesquisa de mestrado intitulada “Programa Nacional de Tecnologia Educacional 

(ProInfo): a inserção das tecnologias no ensino analisada a partir da produção científica no 

Brasil de 2010 a 2015” (GONÇALVES JÚNIOR, 2017) teve como objetivo geral “analisar a 

utilização do ProInfo na educação brasileira sob a perspectiva da produção científica 

publicada no período de 2010 a 2015, que estudaram e avaliaram as práticas do Programa 

Nacional de Tecnologia Educacional no Brasil” (GONÇALVES JÚNIOR, 2017, p. 26), e 

como objetivos específicos Gonçalves Júnior (2017, p. 26) procurou: 

    

Identificar a origem dos projetos de inserção das tecnologias de informação e 

comunicação em sala de aula; verificar sua influência no processo de 

inserção na política educacional brasileira; analisar os resultados 

encontrados até o momento e sua interferência no processo educacional 

brasileiro  
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Gonçalves Júnior (2017, p. 9) concluiu que: 

 

[...] o Programa apresenta várias lacunas na sua implementação, 

principalmente no que tange a constante avaliação da execução das práticas e 

acompanhamento das atividades para que as ações proativas sejam 

incorporadas, auxiliando assim no alcance dos objetivos do programa e de 

resultados mais efetivos.  

 

Essas duas pesquisas concluíram que a falta de avaliação do ProInfo influenciou 

negativamente a implementação do mesmo: 

- para Rocha (2013), o ProInfo carece de avaliações por parte dos órgãos 

gestores acerca das ações desenvolvidas, de modo que possibilitem uma 

visualização mais realista dos resultados do Programa para que venha a obter 

maior eficácia; 

- de acordo com Gonçalves Júnior (2017), o Programa apresenta lacunas quanto 

à avaliação de sua execução, para que ações eficientes sejam incorporadas, 

contribuindo assim no alcance dos objetivos do Programa.  

Os programas educacionais que têm como alvo o ensino básico e que estão a cargo de 

administrações públicas não costumam ser avaliados; a regra tem sido a de fazer suceder uma 

série de medidas, reformas, inovações, sem que se disponha de elementos suficientes para 

uma apreciação mais isenta e fundamentada de seus resultados e repercussões na população. 

Nos anos mais recentes, em particular na última década, as avaliações sob demanda do poder 

público têm aumentado em decorrência de exigências de organismos multilaterais, cuja 

importância vem sendo crescente na definição e financiamento das políticas do setor 

(BARRETO; PINTO, 2001). 

Segundo Souza (2006), em uma análise de avaliação de políticas implementadas por 

um governo, fatores de diferentes naturezas e determinações são importantes para compor um 

diagnóstico de eficácia ou mesmo fracasso das políticas sociais como é o caso da educação. 

Essas políticas envolvem muitas variantes e uma complexidade que exige um olhar mais 

atento para as questões desse processo de análise. 

Percebemos que a efetivação do uso das tecnologias no espaço escolar promovida pelo 

ProInfo necessita de acompanhamento e avaliação constantes e efetivas por parte do 

Ministério da Educação. Tal avaliação, de caráter formativo e constante, certamente daria 

subsídios para que intervenções pudessem ser realizadas a tempo, otimizando os resultados do 

programa. 
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Constatamos que, apesar de o ProInfo ser avaliado positivamente em vários aspectos 

em todas as pesquisas, estas apontam que na prática, ainda existem várias lacunas que 

impossibilitam o Programa de atuar com mais eficiência, como a falta de uma formação de 

professores adequada, tanto do ponto de vista dos interesses do Programa, quanto da 

compatibilidade de participação dos professores, a falta de infraestrutura adequada e a falta de 

avaliações das ações do Programa apontados nas pesquisas analisadas.  

 

3.2 Análise documental 

 

A seguir, apresentamos uma análise documental sobre as atuais políticas que 

regulamentam a educação no Brasil, orientados pelo problema desta pesquisa e tendo por fio 

condutor a CF/1988 (BRASIL, 1988), a LDB/96 (BRASIL, 1996) e o PNE/2014-2024 

(BRASIL, 2014), em seguida, tecemos a hierarquia e os pontos comuns entre estes e os 

documentos mais significativos que normatizam o uso de tecnologias na Educação Básica 

nacional e no Estado de Goiás, como o PEE do Estado de Goiás, leis, decretos e portarias que 

são fontes que se complementam para o cumprimento da legislação existente. 

 

3.2.1 A educação no Brasil a partir de três políticas  

 

Neste item, discutimos a educação no Brasil, apontando os avanços obtidos a partir do 

que foi disposto sobre o assunto nas normas legais, localizando suas convergências e 

divergências. Nessa discussão, o tema é contextualizado a partir de três políticas brasileiras: a 

CF/1988 (BRASIL, 1988), a LDB/96 (BRASIL, 1996) e o PNE/2014-2024 (BRASIL, 2014). 

Utilizamos apenas as siglas CF, LDB e PNE, diferenciando somente quando e se nos 

referirmos às outras versões destas três políticas.    

Lopes et al. (2008) afirmam que o papel desempenhado pelo Estado em nossa 

sociedade sofreu inúmeras transformações ao longo do tempo. Nos séculos XVIII e XIX, seu 

principal objetivo era a segurança pública e a defesa externa, em caso de ataque inimigo. No 

entanto, com o aprofundamento e a expansão da democracia, as responsabilidades do Estado 

foram diversificadas. Para tanto, ele necessita desenvolver uma série de ações e atuar 

diretamente em diferentes áreas, tais como Saúde, Educação e Meio Ambiente.  

A educação é um direito social de todos, assegurado pela CF em seu Art. 205: “A 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
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exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, p. 160).  E, para 

tanto, possui uma legislação própria, com o objetivo de assegurar que os governos executem 

suas atribuições e que a educação desempenhe sua função social. 

A Seção I do Capítulo III da CF, intitulada “Da Educação”, define os pontos cruciais 

em relação aos sistemas de ensino, aos deveres do Estado, aos recursos públicos destinados à 

área e aos seus objetivos e assegura amplos direitos ao cidadão em matéria educacional 

(BRASIL, 1988).  

A partir da CF, que introduziu como um de seus princípios a gestão democrática do 

ensino público, Inciso VI do Art. 206 “gestão democrática do ensino público, na forma da lei” 

(BRASIL, 1988, p. 160), o debate que envolve a participação da comunidade nas instituições 

educacionais tem se intensificado.  

A LDB é orientada pelos princípios, diretrizes e normas estabelecidos na CF, ela 

define e regula o sistema brasileiro de educação. Em seu Art. 1º, § 2º propõe que a educação 

escolar deverá estar vinculada ao mundo do trabalho e à prática social (BRASIL, 1996). De 

acordo com a CF e a LDB, uma das funções da escola é formar o indivíduo para o mundo do 

trabalho, sendo que este é influenciado pelo momento social e os modelos educacionais 

também o são. 

O regime de colaboração entre União, Estados e Municípios foi estabelecido no Art. 

211 da CF e no Art. 5º da LDB  tal regime tem avançado na perspectiva do funcionamento 

articulado e cooperativo dos sistemas de ensino das entidades federadas, que passa a 

considerar o PNE, como mediador desse processo, consequentemente, os planos estadual, 

distrital e municipal tornaram-se decenais e, em tese, articuladores dos sistemas educacionais. 

O PNE é a política educacional brasileira mais atual, está amparado na CF e tem o 

compromisso de estruturar suas ações em prol da eliminação das históricas desigualdades 

educacionais no Brasil (BRASIL, 2014).  

Esse plano passou de uma disposição transitória da LDB, para uma exigência 

constitucional com periodicidade decenal, o que significa que planos plurianuais devem tomá-

lo como referência, depois que foi alterado pela Emenda Constitucional nº. 59/2009. O plano 

também passou a ser considerado o articulador do Sistema Nacional de Educação, com 

previsão do percentual do Produto Interno Bruto (PIB) para o seu financiamento. Portanto, o 

PNE deve ser a base para a elaboração dos planos estaduais, distrital e municipais, os quais, 

ao serem aprovados em lei, devem prever recursos orçamentários para sua execução 

(BRASIL, 2014). 
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O mesmo reacendeu o interesse pelo tema nas discussões que ocorreram no período 

que antecedeu a sua aprovação, ao prever, no Art. 9º, metas e estratégias específicas 

relacionadas à gestão democrática e ao estabelecer o prazo de dois anos, a partir de sua 

publicação, para que os estados, o Distrito Federal e os Municípios aprovassem leis 

específicas aos seus respectivos sistemas de ensino, disciplinando a gestão democrática da 

educação pública (BRASIL, 2014). As propostas da LDB e do PNE apontam, dentre outros 

aspectos, para um processo de descentralização, autonomia e gestão democrática da educação, 

incluindo a formação continuada de professores. O teor da legislação educacional brasileira 

reflete as preocupações em adequar o sistema de ensino à nova realidade do mundo do 

trabalho.  

A gestão democrática do ensino pressupõe a participação da comunidade escolar, 

familiares dos alunos, funcionários da escola, estudantes e gestores, nas decisões e processos. 

No entanto, a própria natureza deliberativa dos conselhos escolares dificulta o envolvimento 

da comunidade. É preciso seguir o que prevê a meta 19 do PNE (BRASIL, 2014, p. 14): 

 
[...] assegurar condições, [...] para a efetivação da gestão democrática da 

educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta 

pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo 

recursos e apoio técnico da União para tanto. 

 

O sistema educacional brasileiro é regido pela LDB e como qualquer organização, 

necessita de alguns princípios orientadores para sua administração, como planejamento, 

coordenação, descentralização, delegação de competências e controle e, ainda, de órgãos 

responsáveis pela delegação e cumprimento dos direitos e dos deveres educacionais. A 

administração do sistema educacional brasileiro fica a cargo do sistema federal de ensino, dos 

estados, do Distrito Federal e dos municípios. Enfim, a lei abre diversas possibilidades para 

que o Poder Público ofereça a educação para todos os brasileiros, sendo de fundamental 

importância o empenho das autoridades e de todos que compõem a sociedade brasileira na 

implementação de medidas que possam realmente superar as graves deficiências do sistema 

educacional brasileiro (SANTANA, 2010). 

 

3.2.2 Inter-relações do Plano Nacional de Educação e o Plano Estadual de Educação/GO 

2015-2025 para inserção de tecnologias na Educação Básica 

 

Nesta seção discutimos algumas metas e estratégias do texto da Lei do PNE, de modo 

a entender a abordagem para o uso de tecnologias na Educação Básica nacional, mostrando 
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suas diretrizes para inserção das TIC no ensino, em seguida, discutimos as inter-relações do 

PNE com o PEE do Estado de Goiás, Lei nº. 18.969, de 22 de julho de 2015.  

Bonilla e Pretto (2000, p. 31) destacam que “o sistema educacional brasileiro tem sido 

utilizado como uma mera estratégia para a consolidação dos fins propostos por outras áreas, 

em especial a área econômica e a área técnico-científica”. Isso reforça a preocupação com a 

proposta de articulação entre Informática e Educação nas políticas públicas brasileiras como o 

PNE e o PEE/GO.  

Além das diretrizes, o PNE define objetivos, metas e estratégias para todos os níveis e 

modalidades de ensino. As estratégias encontradas nos ajudam a entender a abordagem para o 

uso de tecnologias na Educação Básica, conforme o Quadro 07. 

O Sistema é composto por material interdisciplinar – coleção de onze volumes, cada 

um deles com CD-ROM contendo acervo de softwares educacionais e assessoria pedagógica 

que realiza treinamento para professores e gestores escolares e oferece suporte e 

acompanhamento pedagógico. 

 

Quadro 07: PNE - Perspectiva tecnológica para a Educação Básica.  

                                                                                                                                                    

Estratégia 

Indicação 

2.6 Desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a 

organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente 

comunitário, considerando as especificidades da educação especial, das escolas do 

campo e das comunidades indígenas e quilombolas.  

3.1 Institucionalizar programa nacional de renovação do Ensino Médio, a fim de 

incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares, estruturadas pela 

relação entre teoria e prática, por meio de currículos escolares que organizem, de 

maneira flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em 

dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte, 

garantindo-se a aquisição de equipamentos e laboratórios, a produção de material 

didático específico, a formação continuada de professores e a articulação com 

instituições acadêmicas, esportivas e culturais. 

4.6 Manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas 

instituições públicas, para garantir o acesso e a permanência dos(as) alunos(as) com 

deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e 

da disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, 

assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de 

ensino, a identificação dos(as) alunos(as) com altas habilidades ou superdotação. 

(continua) 
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Quadro 07: PNE - Perspectiva tecnológica para a Educação Básica.   

   (continua) 

 

    

 

 

 

Estratégia Indicação 

4.10 Fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, materiais 

didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas à promoção do 

ensino e da aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade dos(as) 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação. 

5.3 Selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização de 

crianças, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o 

acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas, 

devendo ser disponibilizadas, preferencialmente, como recursos educacionais 

abertos. 

5.4 Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas 

inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e 

a aprendizagem dos(as) alunos(as), consideradas as diversas abordagens 

metodológicas e sua efetividade. 

5.6 Promover e estimular a formação inicial e continuada de professores(as) para a 

alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e 

práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-

graduação stricto sensu e ações de formação continuada de professores(as) para a 

alfabetização.  

6.3 Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de 

ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de quadras 

poliesportivas, laboratórios, inclusive de Informática, espaços para atividades 

culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros 

equipamentos, bem como da produção de material didático e da formação de recursos 

humanos para a educação em tempo integral.  

7.12 Incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar tecnologias 

educacionais para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio e 

incentivar práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo 

escolar e a aprendizagem, possibilitando a diversidade de métodos e propostas 

pedagógicas, com preferência para softwares livres e recursos educacionais abertos, 

bem como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem 

aplicadas. 

7.15 Universalizar, até o quinto ano de vigência deste PNE, o acesso à rede mundial de 

computadores, em banda larga de alta velocidade, e triplicar, até o final da década, a 

relação computador/aluno(a) nas escolas da rede pública de Educação Básica, 

promovendo a utilização pedagógica das TIC. 

9.11 Implementar programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta, 

direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal e para 

os(as) alunos(as) com deficiência, articulando os sistemas de ensino, a rede federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, as universidades, as cooperativas 

e as associações, por meio de ações de extensão desenvolvidas em centros 

vocacionais tecnológicos, com tecnologias assistivas que favoreçam a efetiva 

inclusão social e produtiva dessa população. 

12.21 Fortalecer as redes físicas de laboratórios multifuncionais das IES e ICT nas áreas 

estratégicas definidas pela política e estratégias nacionais de Ciência, Tecnologia e 

Inovação. 
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Quadro 07: PNE - Perspectiva tecnológica para a Educação Básica.  

Estratégia Indicação 

15.4 Consolidar e ampliar plataforma eletrônica para organizar a oferta e as matrículas em 

cursos de formação inicial e continuada de profissionais da Educação, bem como 

para divulgar e atualizar seus currículos eletrônicos.  

15.6 Promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura e estimular a renovação 

pedagógica, de forma a assegurar o foco no aprendizado do(a) aluno(a), dividindo a 

carga horária em formação geral, formação na área do saber e didática específica e 

incorporando as modernas TIC, em articulação com a base nacional comum dos 

currículos da Educação Básica, de que tratam as estratégias 2.1, 2.2, 3.2 e 3.3 deste 

PNE. 

16.4 Ampliar e consolidar portal eletrônico para subsidiar a atuação dos professores e das 

professoras da Educação Básica, disponibilizando gratuitamente materiais didáticos e 

pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato acessível.  

Fonte: Extraído de PNE: Lei nº. 13.005, de 25 de junho de 2014 (BRASIL, 2014). 

 

A Secretaria de Educação do Estado de Goiás (SEE/GO) elaborou o PEE/2015-2025 

com a participação de diversos segmentos que compõem a educação no Estado de Goiás. O 

PEE constitui um plano estatal e não um plano de governo, sua duração de dez anos pressupõe 

atingir metas de longo prazo, passando por mais de dois governos estaduais (GOIÁS, 2015). 

A finalidade do PEE/GO é: 

 

[...] definir os parâmetros das ações do Poder Público na esfera da Educação 

do Estado de Goiás e de seus municípios, no direcionamento dos Planos 

Plurianuais, dos Planos de Desenvolvimento da Educação (PDE), dos Planos 

de Ações Articuladas (PAR), sendo o seu caráter de Plano de Estado que 

extrapola gestões governamentais (GOIÁS, 2008, p. 9). 

 

Apresentamos no Quadro 08, as metas e estratégias para uso das TIC na educação 

pública encontradas no PEE/GO 2015-2025. 

 

Quadro 08: Metas e estratégias para uso das TIC na rede pública de ensino de Goiás.  

(continua) 
 

 

 

 

 

Nível/Modalidade 

de ensino 

Meta(s) Estratégia(s) 

 

Fundamental 2. Universalizar o ensino 

fundamental de nove anos para 

toda população de seis a 14 e 

garantir que pelo menos 95% dos 

alunos concluam essa etapa na 

idade recomendada até o último 

ano de vigência deste Plano. 

2.16. Proporcionar nas escolas 

oportunidades de apropriação de novas 

TIC, garantindo aos estudantes a 

circulação por diferentes mídias e a 

familiarização com a cultura digital 

dominante no mundo atual. 
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Quadro 08: Metas e estratégias para uso das TIC na rede pública de ensino de Goiás.  

Nível/Modalidade 

de ensino 

Meta(s) Estratégia(s) 

 

Educação Básica8 4. Assegurar até a vigência final 

deste Plano a melhoria da 

qualidade da Educação Básica em 

suas etapas e modalidades e do 

fluxo escolar, a partir dos 

indicadores das avaliações 

externas, incluindo e cumprindo os 

índices estabelecidos no Índice de 

Desenvolvimento da Educação 

Básica (Ideb). 

4.6. Implementar tecnologias 

educacionais para a Educação Básica, 

promovendo práticas pedagógicas 

inovadoras. 

 

Educação de 

Jovens e Adultos 

(EJA) 

6. Elevar a escolaridade média da 

população de 18 anos ou mais, de 

modo a alcançar, no mínimo, 12 

anos de estudo no último ano de 

vigência deste PEE. 

6.11. Promover a elaboração, revisão 

e/ou adequação do currículo formativo 

para EJA, estabelecendo inter-relação 

entre teoria e prática, nos campos da 

ciência, do trabalho, da tecnologia. 

EJA 7. Universalizar a alfabetização da 

população com 15 anos ou mais 

até o final da vigência deste Plano 

e reduzir em 50% a taxa de 

analfabetismo funcional. 

7.16. Considerar, nas políticas públicas 

de jovens e adultos, as necessidades dos 

idosos, com vistas à promoção de 

políticas de erradicação do 

analfabetismo e ao acesso às tecnologias 

educacionais.  

Ensino Superior 13. Elevar a taxa bruta de 

matrícula na Educação Superior, 

no segmento público. 

13.7. Promover a expansão da 

Universidade Estadual de Goiás (UEG), 

ampliando a oferta de cursos a partir da 

necessidade de demanda apresentada, 

garantindo financiamento adequado para 

infraestrutura, recursos humanos, 

equipamentos e tecnologias necessários 

à oferta de Educação Superior pública 

com qualidade social. 

13.8. Estabelecer, em cinco anos, a 

partir da vigência do Plano, um sistema 

interinstitucional de EaD, 

implementando os recursos já existentes 

no Estado, utilizando-os para 

possibilitar o acesso a novas TIC. 

(continua) 

 

 

 

 

                                                           
 
 

8 Embora as metas e estratégias encontradas no PEE/GO 2015-2025 (GOIÁS, 2015) se refiram separadamente à 

Educação Básica, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA, segundo a LDB/1996 “Art. 21. 

A educação escolar compõe-se de: I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e 

ensino médio; II - educação superior” (BRASIL,1996, p. 9).  
 

 

 



87 

 

 

Quadro 08: Metas e estratégias para uso das TIC na rede pública de ensino de Goiás. 

Fonte: Elaborado a partir dos anexos do PEE/GO 2015-2025 (GOIÁS, 2015). 

 

Nas metas e estratégias para a Educação Infantil não há referências ao uso das TIC. 

As referências ao uso pedagógico das TIC no Ensino Fundamental são relacionadas à 

apropriação de conhecimentos para uso de novas tecnologias. Na Educação Básica, a 

implementação de tecnologias educacionais visa promover práticas pedagógicas inovadoras. 

Para a EJA, a promoção, elaboração e adequação do currículo, aproximando-o do mundo do 

trabalho, nos campos da ciência, trabalho, tecnologia, cultura e cidadania. Nas políticas 

públicas de jovens e adultos, considera as necessidades dos idosos, com vistas à promoção de 

políticas de erradicação do analfabetismo e ao acesso às tecnologias educacionais. Na 

Educação Superior, pretende promover o financiamento de equipamentos e tecnologias 

necessários a oferta de educação com qualidade social, formação na área do saber e didática 

específica incorporando as modernas TIC, em articulação com a base nacional comum dos 

currículos da Educação Básica (GOIÁS, 2008).  

Observamos que os objetivos do PEE/GO, documento elaborado em articulação com o 

PNE, quanto à relação entre tecnologia, informação e comunicação, apresentam certa 

ausência a respeito das ressignificações que as inovações tecnológicas determinam na 

Educação Infantil, na inclusão e exclusão social e nos processos educacional e formativo para 

Nível/Modalidade 

de ensino 

Meta(s) Estratégia(s) 

 

Ensino Superior 14. Elevar a qualidade da 

Educação Superior e ampliar a 

proporção de mestres e doutores 

do corpo docente em efetivo 

exercício no conjunto do sistema 

de educação. 

 

14.5. Assegurar que as IES do Sistema 

Estadual de Educação Superior sejam 

reequipadas com novos equipamentos e 

tecnologias.  

14.6. Estimular a adequação tecnológica 

e os programas de utilização de 

tecnologias, de modo a assegurar os 

modernos recursos tecnológicos a 

serviço das IES. 

Ensino Superior 16. Garantir, no prazo de um ano 

de vigência deste Plano, política 

estadual de formação dos 

profissionais da Educação, de que 

tratam os incisos I, II e III do caput 

do Art. 61 da Lei nº. 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, assegurando 

que todos os professores da 

Educação Básica tenham formação 

específica de nível Superior, obtida 

em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam. 

16.7. Promover a reforma curricular dos 

cursos de licenciatura e estimular a 

renovação pedagógica, de forma a 

assegurar o foco no aprendizado do 

aluno, dividindo a carga horária em 

formação geral, formação na área do 

saber e didática específica e 

incorporando as modernas TIC, em 

articulação com a base nacional comum 

dos currículos da Educação Básica. 
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a alfabetização, como podemos ver na meta 5.3 do PNE, que tem por objetivo (BRASIL, 

2014, p. 14):  

 

[...] selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a 

alfabetização de crianças, assegurada a diversidade de métodos e propostas 

pedagógicas, bem como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de 

ensino em que forem aplicadas, devendo ser disponibilizadas, 

preferencialmente, como recursos educacionais abertos.  

  

No cenário educacional brasileiro, marcado pela edição de planos e projetos 

educacionais, é necessário empreender ações articuladas entre a proposição e a realização de 

políticas, bem como ações de planejamento sistemático. Por seu turno, todas devem articular-

se com uma política nacional de educação (BRASIL, 2010). 

Ainda que as diretrizes educacionais atuais, materializadas no PNE, e desdobradas nos 

PEE e no Plano Municipal de Educação (PME), apontem para a consolidação da educação 

como direito inalienável das crianças, jovens e adultos brasileiros, paradoxalmente, 

inconsistências, contradições e distorções são evidentes desde a promulgação da CF e da LDB 

até os dias atuais (BITTENCOURT, 2016). 

A qualidade da educação implica dimensões que extrapolam os muros da escola e, 

nessa perspectiva, os diferentes atores devem ser considerados, a dinâmica pedagógica, o 

desenvolvimento das potencialidades individuais e coletivas, locais e regionais, ou seja, os 

processos de ensino e aprendizagem, os currículos, as expectativas de aprendizagem, bem 

como os diferentes fatores extracurriculares, que direta ou indiretamente, interferem nos 

resultados educativos (BRASIL, 2010). 

Os planos tanto nacionais quanto estaduais observados vislumbram uma sociedade 

cujos direitos de cidadania resultam da história social que retrata os interesses de classes 

sociais. Configuram-se lutas, debates e discussões a respeito do direito da educação para todos 

os cidadãos.  

 

3.2.3 O ProInfo 

 

A primeira versão do ProInfo foi criada pelo Ministério da Educação, pela Portaria nº. 

522, de 09 de abril de 1997, segundo suas diretrizes, o Programa tem como objetivos: 

melhorar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem nas escolas públicas, possibilitar 

a criação de uma nova ecologia cognitiva nos ambientes escolares por meio da incorporação 

adequada das novas TIC pelas escolas, promover uma educação voltada para o 
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desenvolvimento científico e tecnológico e educar para uma cidadania global em uma 

sociedade tecnologicamente desenvolvida (BRASIL, 1997a). 

O Programa é executado pelo MEC e sua implementação é realizada mediante parceria 

estabelecida entre a União, os estados, o Distrito Federal e os Municípios, e conta com uma 

estrutura operacional descentralizada. O MEC, antes, por meio de da extinta Seed e hoje pela 

Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC) e o FNDE, levar computadores, recursos digitais 

e conteúdo educacional para as escolas. Em contrapartida, estados, Distrito Federal e 

Municípios devem garantir a estrutura adequada para receber os laboratórios, além de 

capacitar os educadores para o uso das máquinas e tecnologias, por meio dos NTE (BRASIL, 

2013a).  

 O Art. 2º da Portaria nº. 522, definiu que “os dados estatísticos necessários para 

planejamento e alocação de recursos do ProInfo, inclusive as estimativas de matrículas, terão 

como base o censo escolar” (BRASIL, 1997a).  

A Reforma do Estado, nos anos 1990, impôs mudanças na estrutura organizacional do 

Estado brasileiro, em particular no que diz respeito à gestão e à execução de políticas públicas 

sociais. Até o início dessa década, a gestão das políticas públicas tinha o governo federal 

como principal responsável; no final do período, progressivamente, muitas das atribuições 

foram descentralizadas, isto é, passaram para a gestão de estados e municípios. Essa 

descentralização é configurada na nova versão do Programa, que dez anos depois passou a se 

chamar ProInfo, instituído pelo Decreto nº. 6.300, de 13 de dezembro de 2007, reforçando o 

PDE, o Programa buscou contemplar a inclusão digital de todos os professores e alunos, 

baseado na formação de alianças entre a União, os estados e municípios por meio das 

secretarias de educação (ESTEVÃO; PASSOS, 2015).  

São objetivos da nova versão do ProInfo, segundo o Decreto nº. 6.300, de 12 de 

dezembro de 2007 (BRASIL, 2007a, s/p):  

  

I - promover o uso pedagógico das tecnologias de informação 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 TIC;  

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;  



90 

 

 

V - contribuir para a preparação dos jovens e adultos para o mercado de 

trabalho por meio do uso das TIC;  

VI - fomentar a produção nacional de conteúdos digitais educacionais.  

 

Estevão e Passos (2015) apresentam o desenho institucional do ProInfo, no qual as 

responsabilidades são divididas entre a União e os entes federados. Essa descentralização se 

assenta na tradicional divisão de funções: um financia, planeja e controla, o outro executa.  À 

União cabe disponibilizar os recursos, indicar as escolas aptas a recebê-los, coordenar, 

acompanhar e avaliar o Programa. Aos estados e municípios que fizerem adesão ao ProInfo, 

cabe escolher, entre as escolas indicadas, aquelas que receberão recursos e implementar o 

Programa, responsabilizando-se ainda pelos custos com manutenção, pessoal e instalações. 

 De acordo com o relatório de avaliação de execução do ProInfo, realizado pela 

Controladoria Geral da União (CGU), no ano de 2013, foram fiscalizados 186 laboratórios, 

sendo 95 localizados em escolas urbanas e 91 em escolas rurais. No entanto, em 30,1% dos 

laboratórios analisados, os equipamentos foram entregues, porém não foram instalados. Nesse 

contexto, conclui-se que, apesar dos progressos realizados pelo ProInfo, o uso pedagógico de 

computadores em escolas públicas não foi plenamente atingido, pois a utilização adequada 

dos laboratórios, com profissionais devidamente capacitados, atendendo alunos e a 

comunidade, encontra obstáculos significativos (BRASIL, 2013b).  

O relatório constata que o percentual de laboratórios entregues e não instalados, na 

amostra avaliada, é considerado relevante e essa situação afeta diretamente os objetivos da 

ação. Há fragilidade na capacitação dos professores, o que impacta diretamente a utilização 

dos laboratórios como suporte tecnológico ao processo de ensino e aprendizagem de matérias 

regulares (BRASIL, 2013b). 

Nesse cenário, concluímos que, apesar dos avanços proporcionados pelo ProInfo na 

inclusão digital, a sua função predominante, o uso pedagógico da Informática nas escolas 

públicas de Educação Básica, não foi plenamente alcançado, pois a utilização completa dos 

laboratórios, com a infraestrutura adequada e com profissionais capacitados, atendendo alunos 

e comunidade, encontra significativos obstáculos (BRASIL, 2013b). 

 

3.2.4 Padrões de competência em TIC para professores (ICT-CST)  da  UNESCO e a proposta 

do governo chileno baseada na Rede Enlaces 

 

A seguir, serão mencionadas duas referências de padrões de competência em TIC para 

docentes: o projeto ICT-CST da Unesco e a proposta do governo chileno baseada na Rede 
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Enlaces. Os países da América Latina dispõem de duas referências de padrões de competência 

em TIC para professores: o projeto ICT-CST da Unesco e a proposta do governo chileno 

baseada na Rede Enlaces (BASTOS, 2010). É importante esclarecer que o Brasil ainda não 

elaborou uma proposta. 

Ao invés de adotar uma das inúmeras experências internacionais, o Chile decidiu 

elaborar uma proposta de padrões própria, na qual a formação de docentes é percebida como 

um processo contínuo, os padrões de competência em TIC determinam as habilidades no 

manejo das TIC que o futuro professor deveria adquirir na formação inicial. Os padrões 

basedos na experiência da Rede Enlaces foram rearticuladas em cinco dimensões: área 

pedagógica; aspectos sociais, éticos e legais; aspectos técnicos; gestão escolar e 

desenvolvimento profissional (BASTOS, 2010). 

 O ICT-CST foi divulgado no Brasil no final de 2009. O projeto foi apresentado e 

discutido com partes interessadas na formação de professores para a Educação Básica, entre 

os quais especialistas sobre TIC na educação. Os debates podem ser sintetizados em dois 

pontos, o primeiro sobre o consenso de que o projeto contribui positivamente para lançar e 

aprofundar questões sobre essa necessária complementação da formação docente. O segundo 

ponto foi a necessidade de contextualizar as formulações do projeto para a situação brasileira 

(BASTOS, 2010). 

Para Bastos (2010, p. 42), com o intuito de definir quais são as capacidades docentes 

em TIC requeridas nos processos de ensino e aprendizagem e quais mudanças devem ser 

fomentadas na cultura escolar, foram propostos os padrões de competências em TIC para 

professores:  

 
Os padrões estabelecem um nível de conhecimento desejável e o que é 

considerado indispensável para que o docente possa mobilizar os recursos 

tecnológicos disponíveis na escola – ou no seu entorno – em favor do ensino 

e da aprendizagem. A existência de padrões de competência permite 

identificar à medida que os docentes e suas escolas se aproximam – ou se 

afastam – desse estado desejado. 

 

A seguir, analisamos a referências de padrões de competência em TIC para docentes 

do projeto ICT-CST da UNESCO.  

O projeto ICT-CST gerou 3 publicações, segundo Bastos (2010, p. 47): “marco 

político, os módulos dos padrões de competência e as diretrizes de execução”.   Na publicação 

sobre marco político são definidas 3 abordagens adotadas como vinculação entre política 

educacional com relação às TIC na educação e desenvolvimento econômico. 
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O documento do projeto ICT-CST da Unesco, destina-se a professores do ensino 

fundamental e médio, mas pode ter repercussões para todos os níveis de ensino.  

Segundo o ICT-CST da UNESCO: 

 

Para viver, aprender e trabalhar bem em uma sociedade cada vez mais 

complexa, rica em informação e baseada em conhecimento, os alunos e 

professores devem usar a tecnologia de forma efetiva, pois em um ambiente 

educacional qualificado, a tecnologia pode permitir que os alunos se tornem: 

usuários qualificados das tecnologias da informação; pessoas que buscam, 

analisam e avaliam a informação; solucionadores de problemas e tomadores 

de decisões; usuários criativos e efetivos de ferramentas de produtividade; 

comunicadores, colaboradores, editores e produtores; cidadãos informados, 

responsáveis e que oferecem contribuições (UNESCO, 2009, p. 1). 

 

O documento explica as razões, a estrutura e a abordagem adotada por esta 

organização internacional em torno desta temática, cumprindo sua função como órgão 

definidor de padrões, com objetivo principal de criar sociedades do conhecimento inclusivo 

por meio da comunicação e informação. Este documento pretende ser um marco de referência 

para os quadros de políticas públicas educacionais, especificamente, para instituições de 

ensino superior encarregados pela formação de professores. Mais especificamente, os 

objetivos do projeto da UNESCO de Padrões de Competência em TIC para Professores são:  

 
[...] constituir um conjunto comum de diretrizes, que os provedores de 

desenvolvimento profissional podem usar para identificar, construir ou 

avaliar materiais de ensino ou programas de treinamento de docentes no uso 

das TIC para o ensino e aprendizagem; oferecer um conjunto básico de 

qualificações, que permita aos professores integrarem as TIC ao ensino e à 

aprendizagem, para o desenvolvimento do aprendizado do aluno e melhorar 

outras obrigações profissionais; expandir o desenvolvimento profissional dos 

docentes para melhorar suas habilidades em pedagogia, colaboração e 

liderança no desenvolvimento de escolas inovadoras, usando as TIC; 

harmonizar diferentes pontos de vista e nomenclaturas em relação ao uso das 

TIC na formação dos professores (UNESCO, 2009, p. 5). 

 

Os padrões se baseiam em três abordagens complementares, para “melhorar a força de 

um país e incentivar o crescimento econômico” (UNESCO, 2009, p. 6), que sinteticamente 

são: 1) alfabetização tecnológica, 2) aprofundamento do conhecimento e 3) criação do 

conhecimento. 

Por meio de dessas diretrizes, cidadãos e trabalhadores de um país adquirem 

habilidades cada vez mais sofisticadas para apoiar o desenvolvimento econômico, social, 

cultural e ambiental e obter um melhor padrão de vida. 
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Figura 01: Componentes do sistema de ensino 

 
Fonte: Imagem  adaptada de UNESCO (2009)9.  

 

Cada uma dessas abordagens tem implicações para os componentes dos sistemas de 

ensino. A partir dessas abordagens é construída uma matriz de competências gerais, onde cada 

uma das células da matriz contém objetivos curriculares e competências específicas e de 

ensino.  

O objetivo é que os responsáveis pela oferta de formação docente utilizem o marco, os 

objetivos detalhados e métodos, assim como as diretrizes apresentadas neste documento, para 

desenvolver novos materiais de aprendizagem ou rever os atuais para dar suporte a uma ou 

mais dessas abordagens (UNESCO, 2009, p. 7). 

 

3.2.5 Educação em Goiás  

 

De acordo com o Censo Escolar 2015, atualmente, Goiás é formado por 246 

municípios, quarenta Regionais de Educação, 3484 escolas públicas, das escolas estaduais, 

93% são localizadas em área urbana e 7% em área rural. As matrículas – reunindo todas as 

                                                           
 
 
9 O texto foi extraído literalmente e a figura reproduzida de forma semelhante ao original.  
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etapas e modalidades de ensino, somam um total de 490.006. São 480.378 matrículas em área 

urbana e 9.628 na zona rural (BRASIL, 2016a). 

 A existência de computador contempla 100% do universo das escolas públicas de 

Goiás e o acesso à Internet é pouco menor que 96,6%. Essa realidade é superior à média das 

escolas estaduais brasileiras, na qual 94,3% são equipadas com computador e apenas 88,5% 

têm acesso à Internet (BRASIL, 2016a). 

 

Figura 02: Percentual de escolas de Educação Básica com acesso à Internet por município de Goiás 

em 2016. 
 

 

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica 2016 - Notas Estatísticas (BRASIL, 2016b). 

  

De acordo com a Figura 02, podemos perceber que o acesso à Internet está 

amplamente disponível nas escolas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O Estado de 

Goiás apresenta, na maioria de sua extensão territorial, um percentual de 80,1 a 100,0% de 

escolas de Educação Básica com acesso à Internet por município. 

 

   Tabela 01: Escolas com computador e acesso à Internet por regionais de Goiás.  

 (continua) 

 

 

 Município Percentual de escolas com 

computador (%) 

Percentual de escolas com 

computador e acesso à 

Internet (%) 

1 Águas lindas 100 87,5 

2 Anápolis 100 94,1 
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 Município Percentual 

de escolas 

com 

computador 

(%) 

Percentual de escolas 

com computador e 

acesso à Internet (%) 

3 Aparecida de Goiânia 100 100 

4 Campos Belos 100 90,9 

5 Catalão 100 100 

6 Ceres 100 100 

7 Formosa 100 82,4 

8 Goianésia 100 100 

9 Goiás 100 100 

10 Goiatuba 100 100 

11 Inhumas 100 100 

12 Iporá 100 100 

13 Itaberaí 100 100 

14 Itapaci 100 100 

15 Itapuranga 100 100 

16 Itumbiara 100 100 

17 Jataí 100 100 

18 Jussara 100 100 

19 Luziânia 100 93,5 

20 Metropolitana 100 100 

21 Minaçu 100 100 

22 Mineiros 100 85,7 

23 Morrinhos 100 100 

24 Novo Gama 100 90 

25 Palmeiras de Goiás 100 100 

26 Piracanjuba 100 100 

27 Piranhas 100 85,7 

28 Pires do Rio 100 90,9 

29 Planaltina de Goiás 100 92,3 

30 Porangatu 100 100 

31 Posse 100 100 

32 Quirinópolis 100 100 

33 Rio Verde 100 100 

34 Rubiataba 100 66,7 

35 Santa Helena de Goiás 100 100 

36 São Luís de Montes Belos 100 100 

37 São Miguel do Araguaia 100 100 

38 Silvania 100 100 

39 Trindade 100 94,1 

40 Uruaçu 100 92,3 

 Total de escolas 100% 96,05% 

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica 2016 - Notas Estatísticas (BRASIL, 2016b). 

 

Em Goiás todas as escolas têm computador, contudo, 13 regionais não têm acesso total 

à Internet, como mostra a Tabela 01. Apenas Rubiataba têm menos de 70% das escolas com 

Internet (66,7%). As cidades Anápolis, Campos Belos, Luziânia, Novo Gama, Pires do Rio, 

Planaltina, Trindade e Uruaçu têm mais de 90% de suas escolas com acesso à Internet. 
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Considerando que os dados abordados são de 2015 e estamos em 2018, além disso, são dados 

estatísticos que podem não se confirmar na prática. 

A partir dessa perspectiva, a seguir, analisamos a implementação do ProInfo, 

apresentando documentos sobre sua implantação em âmbito nacional e de sua implementação 

em Goiás. 

 

3.2.6 Implementação do ProInfo no Brasil 

 

O ProInfo, a nível nacional, apresenta uma relevante implementação de laboratórios. 

Nas Unidades da Federação, no período de 1997 a 2013, foram implementados 108.481 

laboratórios de Informática pelo ProInfo para uso pedagógico das TIC na rede pública de 

Educação Básica. Com a reformulação do Programa, em 2007, seu escopo foi ampliado, ele 

agora leva às escolas computadores, disponibiliza recursos digitais, assim como oferta cursos 

de formação continuada aos professores e gestores, voltados para o uso didático-pedagógico 

das TIC.  

 

Tabela 02: Laboratórios de Informática adquiridos pelo ProInfo em âmbito nacional no período de 

1997 a 2013. 

Ano de 

implementação 

Quantidade de laboratórios 

de Informática 

1997 125 

1998 3.408 

2001 1.669 

2004 562 

2005 3.162 

2006 7.580 

2007 14.645 

2008 28.249 

2009 26.500 

2010 2.922 

2011 12.078 

2012 6.384 

2013 1.197 

Total Geral 108.481 

Fonte: Adaptado de portal do MEC. Acessado em 10 de abril de 2018 (BRASIL, 2018).  

 

Como aponta Moraes (2006), para alcançar o objetivo de melhorar a qualidade do 

processo de ensino e aprendizagem, as estratégias foram implantar laboratórios de Informática 

nas escolas públicas de Educação Básica e capacitar professores, gestores e outros agentes 
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educacionais para a utilização pedagógica das tecnologias. No entanto, uma escola equipada 

com novas tecnologias pode não atingir o objetivo de desenvolvimento de habilidades 

cognitivas, de cooperação, colaboração e produção do conhecimento em seus alunos, ao 

utilizá-las, se não houver a adesão de seus professores, pois a tecnologia é um meio, não um 

fim em si mesma. Se usada como instrumento facilitador do processo de aprendizagem, pode 

cooperar no processo de ressignificação do espaço escolar. 

 

Tabela 03: Projetores ProInfo adquiridos em âmbito nacional. 

UF Município 

(s) 

Quantidade 

de Escola(s) 

Alagoas 102 932 

Amazonas 36 647 

Amapá 14 217 

Bahia 417 5.365 

Ceará 184 2.320 

Distrito Federal 1 585 

Espírito Santo 78 1.226 

Goiás 246 2.370 

Maranhão 213 2.844 

Minas Gerais 853 6.947 

Mato Groso do Sul 78 770 

Mato Grosso 132 1.086 

Pará 80 1.600 

Paraíba 223 1.740 

Pernambuco 184 2.386 

Piauí 221 1.749 

Pernambuco 399 4.558 

Rio de Janeiro 92 4.601 

Rio grande do Norte 167 1.428 

Rondônia 52 531 

Roraima 11 159 

Rio Grande do Sul 474 3.846 

Santa Catarina 293 2.572 

Sergipe 75 737 

São Paulo 645 13.168 

Tocantins 139 834 

Total 5.409 65.540 

Fonte: Adaptado de portal do MEC. Acessado em 21 de março de 2018 (BRASIL, 2018) . 

 

Todos os estados brasileiros foram contemplados com equipamentos do ProInfo. No 

entanto, Valente (1999) alerta que a “mudança pedagógica” que queremos não será obtida 

pela simples compra de equipamentos sofisticados. Essa mudança é muito mais complexa e os 

desafios são enormes. Porém, se eles não forem atacados com toda intensidade e recursos que 

temos disponíveis, há o risco de termos que nos contentar em trabalhar em um ambiente 

escolar em descompasso com o mundo atual.  
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Gráfico 04: Quantidade de escolas conectadas pelo Programa Banda Larga 

 

Fonte: Portal do MEC. Acessado em: 10 abr. 2018 (BRASIL, 2018). 

 

As definições para a implementação do Programa Banda Larga não foram 

determinadas pela quantidade de escolas existentes em cada estado, conforme apresentado no 

Gráfico 04. Verificamos que as escolas dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio 

de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul foram as maiores beneficiadas pelo Programa Banda 

Larga, confirmando que a luta pelo poder e por recursos entre grupos sociais é o centro da 

formulação das políticas.  

Essa luta, que se dá por intermédio das instituições políticas e econômicas, leva-as 

para certa direção e privilegia alguns grupos em detrimento de outros. No entanto, devemos 

considerar que as instituições sozinhas não são responsáveis por toda essa definição; os 

interesses, as ideias, a história, também têm influência (SOUZA, 2006).  

 

3.2.7 A quem se destina a formação no ProInfo 

 

A formação prevista nas diretrizes do Programa ora se refere à formação de 

professores e técnicos de suporte em informática e telecomunicações, ora como capacitação 

de recursos humanos, a ser desenvolvido da seguinte forma (BRASIL, 1997b, p. 7): 

:  

[...] seleção e capacitação de professores oriundos de instituições de ensino 

superior e técnico-profissionalizante, destinados a ministrar a formação dos 

professores multiplicadores; seleção e formação de professores 

multiplicadores, oriundos da rede pública de ensino de 1º e 2º graus e de 
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instituições de ensino superior e técnico-profissionalizante;  seleção e 

formação de técnicos de suporte em informática e telecomunicações;  

seleção e formação de professores da rede pública de ensino de 1º e 2º graus 

(que atuarão nas escolas, com os equipamentos e software fornecidos pelo 

MEC). 

 

Os técnicos, preferencialmente, seriam egressos de escolas profissionalizantes de 

ensino Médio e teriam sua formação complementada por cursos específicos, cujos currículos, 

também, seriam detalhados por este Programa. Os professores que assumiriam a formação dos 

multiplicadores seriam selecionados por sua qualificação profissional em Informática  na 

educação. Os demais, multiplicadores e professores que atuariam em salas de aula, seriam 

selecionados de acordo com o perfil (BRASIL, 1997b, p. 7-8): 

 

[...] autônomos, cooperativos, criativos e críticos;  comprometidos com a 

aprendizagem permanente; mais envolvidos com uma nova ecologia 

cognitiva do que com preocupações de ordem meramente didática; 

engajados no processo de formação do indivíduo para lidar com a incerteza e 

a complexidade na tomada de decisões e a responsabilidade decorrente;  

capazes de manter uma relação prazerosa com a prática da 

intercomunicação. 

 

Os objetivos dessa formação de professores nas diretrizes do ProInfo são (BRASIL 

1997b, p. 8): 

 

1) Estruturar um sistema de formação continuada de professores no uso das 

novas tecnologias da informação, visando o máximo de qualidade e 

eficiência; 2) Desenvolver modelos de capacitação que privilegiem a 

aprendizagem cooperativa e autônoma, possibilitando aos professores de 

diferentes regiões geográficas do país oportunidades de intercomunicação e 

interação com especialistas, o que deverá gerar uma nova cultura de 

educação a distância; 3) Preparar professores para saberem usar as novas 

tecnologias da informação de forma autônoma e independente, 

possibilitando a incorporação das novas tecnologias à experiência 

profissional de cada um, visando a transformação de sua prática pedagógica. 

                

Cursos de Especialização em Informática na Educação, Pós-Graduação Lato Sensu, 

foram oferecidos pelo ProInfo, ministrados por universidades em parceria com as Secretarias 

de Educação estaduais e municipais, voltados basicamente para o aperfeiçoamento de 

profissionais em TIC, o público-alvo desses cursos eram os educadores, em geral, professores 

das diversas áreas de conhecimento, gestores e formadores dos NTE estaduais e municipais. O 

objetivo era que o docente acrescentasse à sua prática pedagógica os recursos das TIC. 
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3.2.8 Que tipo de formação o ProInfo proporciona 

 

Dentre os subprogramas do ProInfo, podemos destacar o Programa Nacional de 

Formação Continuada de Professores, chamado de PROINFO Integrado, segundo Ramos et 

al. (2013, p. 6), 

  

[...] que se articula tanto à distribuição dos equipamentos às escolas, como à 

oferta de uma série de conteúdos e recursos (multimídia e digitais) que são 

disponibilizados por meio do Portal do Professor, do Banco Internacional de 

Objetos Educacionais, da TV/ DVD Escola, entre outros meios.  

 

Como exemplo, a formação continuada de professores intitulada “Curso de 

Especialização em Educação na Cultura Digital”, ofertado a partir de 2013, com duração 

mínima de trezentas e sessenta horas, o curso foi inteiramente estruturado em um ambiente 

virtual, a fim de possibilitar interação dos cursistas por variados meios, tais como textos, 

vídeos, áudios e animações. O uso das TIC foi concebido como fundamental para o processo 

de ensino e aprendizagem à distância (RAMOS et al., 2013). 

 

 3.2.9 O processo de implantação do ProInfo em Goiás: alguns elementos 

 

Em parceria com o Governo federal a Secretaria do Estado da Educação de Goiás tem 

auxiliado na implantação do ProInfo. A atribuição principal é a de introduzir o uso das TIC 

nas escolas da rede pública, além de articular as atividades desenvolvidas sob sua jurisdição, 

em especial as ações dos NTE.  

O Programa foi implantado em todos os estados da federação em uma estreita relação 

entre governo federal, estados e municípios (NASCIMENTO, 2007; ECHALAR; PEIXOTO; 

CARVALHO, 2015). Nascimento (2007, p. 31) afirma que:  

 

O ProInfo funciona de forma descentralizada. Sua coordenação é de 

responsabilidade federal, e a operacionalização é conduzida pelos estados e 

municípios. Em cada unidade da Federação, existe uma coordenação 

estadual ProInfo, cujo trabalho principal é o de introduzir as TIC nas escolas 

públicas de ensino médio e fundamental, além de articular os esforços e as 

ações desenvolvidas no setor sob sua jurisdição, em especial as ações dos 

Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE). 

 

Segundo Moraes (2006), a primeira edição do ProInfo, criada em 1997, foi articulada 

criticamente com as diretrizes para Informática e formação de professores. De acordo com a 

autora, em 1996 foi realizada uma reavaliação da política de Informática na educação no país 
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que, culminou com a extinção do modelo do Proninfe, substituído pelo ProInfo. Enquanto o 

Proninfe era composto por representantes da Secretaria da Educação Especial e Superior, 

Centros de Informática das universidades federais, Escolas Técnicas Federais, Secretarias de 

Educação dos  estados , assessorados pelo Comitê Especial de Informática na Educação, com 

representantes de especialistas das universidades, o ProInfo era representado apenas pelo 

MEC, mediante a Seed e os NTE, sob responsabilidade das Secretarias de Educação, que 

também ficaram encarregadas pela capacitação dos professores, que no modelo anterior era 

atribuição das universidades (MORAES, 2006).  

O ProInfo foi lançado em um período em que se destacaram as diretrizes do governo 

de Fernando Henrique Cardoso, marcadas pela intencionalidade de introduzir a Informática na 

educação seguindo as diretrizes do BM. Como afirma Barreto  apud Moraes (2006, p. 7) 

alerta sobre a subordinação da Informática e das TIC às diretrizes do Banco Mundial:  

 

Também datam de 1995 textos-chave do Banco Mundial estabelecendo 

como saída para a educação - e exigência para a concessão de empréstimos 

aos países do Terceiro Mundo - a utilização de "tecnologias mais eficientes", 

no movimento de quebrar o que está posto como "monopólio do professor na 

transmissão do conhecimento". "Tecnicamente" falando, a perspectiva é a de 

que o desempenho dos alunos depende menos da formação dos professores e 

mais dos materiais pedagógicos utilizados: um modelo de substituição 

tecnológica, fundado na racionalidade instrumental. Nestes termos, importa 

o aumento da produtividade dos sistemas educacionais, por sua vez atribuído 

ao uso intensivo das tecnologias. Não seria a educação a ferir a lógica do 

mercado (quanto maior a presença da tecnologia, menor a necessidade do 

trabalho humano) e a "ética" da acumulação do capital. (grifos da autora).  

 

O Estado de Goiás aderiu à implantação do ProInfo em 1998, por meio do Decreto nº. 

4.985, de 18 de dezembro de 1998, que instituiu, na Secretaria da Educação e Cultura, o 

referido Programa. Neste decreto, é destacada a criação dos NTE, como unidades escolares 

estaduais, asseguradas as condições pedagógicas, administrativas e financeiras para o ensino 

da Informática e para o acompanhamento e avaliação dos projetos pedagógicos de 

Informática, bem como sua manutenção. 

Em 2004, com o aumento da demanda para a formação dos professores, a 

Superintendência de Educação a Distância e Continuada, em parceria com o ProInfo/MEC, 

criou os Núcleos Regionais de Educação à Distância (Nured). 

Esse projeto inicial previa a construção ou adaptação de salas de Informática em 285 

unidades escolares e 12 NTE, entre os anos de 1997 e 1998. Inicialmente, os NTE foram 

implantados em dez municípios, distribuídos geograficamente, para melhor atender as 
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unidades escolares, que receberiam Laboratórios de Informática Educativa (LIED): Anápolis, 

Catalão, Cidade de Goiás, Formosa, Iporá, Jataí, Morrinhos, Posse, Uruaçu e três em Goiânia, 

sendo um deles municipal. Aos professores lotados nos NTE caberiam os mesmos direitos e 

deveres da carreira profissional. O principal objetivo dos NTE era a formação continuada de 

professores para o uso das TIC no contexto educacional.  

Em 2007, com o objetivo de acelerar o processo de inclusão digital, a Presidência da 

República, por meio do Decreto N°. 6.300, de 12 de dezembro de 2007, elaborou novas 

diretrizes para o Programa Nacional de Informática na Educação que passou a denominar-se 

ProInfo. Com a reestruturação, “o programa, ampliou suas metas tanto em relação ao número 

de escolas a receber os equipamentos quanto ao aumento do número de professores a serem 

capacitados” (BRASIL, 2007a).  

Juntamente com o ProInfo, o MEC implementou, por intermédio da SEED, outros 

programas e ações: Domínio Público – biblioteca virtual, DVD Escola, e-Proinfo, e-Tec 

Brasil, Programa Banda Larga nas Escolas, ProInfantil, ProInfo Integrado, TV Escola, UAB, 

Banco Internacional de Objetos Educacionais, Portal do Professor, Programa um computador 

por aluno (Prouca) e Projetor ProInfo (BRASIL, 2013b), que têm como proposta o uso das 

TIC na escola. Esses programas fazem parte da política pública de uso educacional das 

Tecnologias nas escolas brasileiras.  

De acordo com dados do Relatório de Gestão Consolidado de 2015 do MEC 

(BRASIL, 2016c), no qual estão descritas as atividades desenvolvidas pelo MEC para a 

Educação Básica, educação profissional e tecnológica e a Educação Superior, que visam a 

contribuir para a ampliação do acesso e para a melhoria da qualidade da educação brasileira 

por meio do ProInfo, este distribuiu no ano de 2015:   

 

[...] considerando a importância ao acesso à educação digital, em 2015, por 

meio do ProInfo, foram entregues 1.606 laboratórios de Informática para 

escolas públicas e distribuídos 17.646 notebooks para professores da 

Educação Básica de escolas públicas estaduais e municipais. Além disso, 

estados e municípios adquiriram 44.645 computadores interativos com 

recursos federais, promovendo a diversidade nas estratégias aplicadas ao 

processo de ensino e aprendizagem em sala de aula. Ainda nesse ano foram 

adquiridos 36.869 tablets para os professores do ensino básico de escolas 

públicas. Ao longo de 2015 também foram formados 7.466 professores no 

uso das tecnologias educacionais. No período de 2012-2015, foram 

destinados R$ 394,32 milhões para entregar mais de 9 mil laboratórios de 

Informática; distribuir 92.209 notebooks para professores; e adquirir 526.268 

tablets. Além disso, foram adquiridos 107.169 computadores interativos com 

recursos de R$ 220,9 milhões. No mesmo período, foram alocados R$ 54,7 

milhões para atender a 324.360 profissionais matriculados no âmbito da 

formação continuada (BRASIL, 2016, p. 39, grifos do relatório).  
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Em Goiás o ProInfo formou 53 professores, em nível de especialização, de 1997 a 

1998, e mais 68 professores em curso de trezentas horas. Essa formação dos primeiros 

multiplicadores10 se deu com a parceria entre a Secretaria Estadual de Educação de Goiás 

(SEE), UFG e Centro Federal Tecnológico (Cefet). 

Podemos ver na Tabela 04 e no Quadro 09 a situação do ProInfo em Goiás de 2002 a 

2007.  

 

Tabela 04 – ProInfo em Goiás de 2002 a 2007. 

Ano de 

análise 

Municípios 

atendidos 

Escolas 

atendidas 

Computadores 

instalados 

Professores 

capacitados 

2002 86 148 1.969 4.782 

2007 186 456 10.764 39.899 

Fonte: PEE-GO 2008-2018 (GOIÁS, 2008). 

 

Tabela 05 – ProInfo em Goiás: cursos ofertados e comunidade atendida de 2002 a 2007. 

Cursos técnicos para 

estudantes 

Gestão em novas 

tecnologias 

Especialização Mestrado Técnicos de 

suporte 

323 estudantes de 

Ensino Médio 

129 diretores e 

coordenadores 

pedagógicos 

32 professores 02 

professores 

20 técnicos 

Fonte: PEE-GO 2008-2018 (GOIÁS, 2008). 

 

No contexto educacional goiano, as ações relacionadas à tecnologia foram, ao longo do 

tempo, contribuindo para o estabelecimento de alguns programas. No Quadro 09 estão ações 

que o governo de Goiás implementou por meio das políticas públicas na Educação Básica.  

 

Quadro 09: Síntese dos eventos relacionados à tecnologia e educação em Goiás no período de 1989 a 

2012. 

Período Ações Políticas para o uso de Tecnologia Educacional em Goiás 

1989 Criação do Proninfe. Criação do Centro de Educação Aberta, Continuada e a 

Distância em Goiás 

1992 Participação dos professores da SEC de Goiás no FORMAR III, pelo Curso de 

especialização Informática na Educação 

1993 Surgimento do primeiro Centro de Informática Educativa (Cied) em Goiás 

1994 Implementação de 16 laboratórios de Informática em unidades escolares pela 

SEC/GO; promoção do I Curso de Especialização em Educação Continuada e a 

Distância pela UnB 

(continua) 

                                                           
 
 
10 Os multiplicadores são aqueles professores que, tendo feito curso de especialização na área de Informática e 

educação, atuam nos NTE tendo como foco central a formação de professores das redes públicas para 

trabalharem com Informática na sua prática pedagógica “(ABRANCHES, 2004, p. 1). 
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Quadro 09: Síntese dos eventos relacionados à tecnologia e educação em Goiás no período de 1989 a 

2012. 

Período Ações Políticas para o uso de Tecnologia Educacional em Goiás 

1995 Implantação em Goiás da TV Escola (Seed/MEC/SEC) 

1997 Implantação do ProInfo; realização da formação dos primeiros “professores 

multiplicadores” pela SEC/SUED/GO 

1998 Realização de curso de capacitação de professores, coordenadores e gestores das 

escolas municipais e estaduais de Goiás 

2000 Criação dos Nured 

2004 Realização do I Encontro Parceiros de Atividades promovido pela SEDUC/GO e 

Microsoft; o projeto Ambiente Cyber se torna um segmento do ProInfo 

2005 Realização do Curso Formação para Aluno Monitor Microsoft, parceria entre 

Microsoft e SEDUC-GO 2005 

2006 Realização do Curso de Extensão Cultural (atualização), promovido pela PUC de 

São Paulo em parceria com Seduc/GO e Microsoft 

2009 Realização do I Encontro Nacional ProInfo e TV Escola; realização do Encontro 

Regional de Formação de Formadores/Multiplicadores da Região Centro-Oeste; 

formação de professores para o projeto Tonomundo; realização do 3° Seminário 

Mídias na Escola- Seduc/GO 

2010 Realização dos eventos: 3° Seminário de Estudo e Pesquisas em Tecnologia na 

Educação do Estado de Goiás; I Mostra Tecnológica: construindo saberes; I 

Concurso de Blog Escolar; capacitação de Formadores na Metodologia do 

Programa Metodologia Escola Ativa; especialização Latu Senso em Tecnologia em 

Educação (CCEAD/PUC/Rio de Janeiro); Encontro Programa Nacional de 

Formação Continuada de Tecnologia Educacional; criação do PROUCA pela Lei 

N°. 12.249, de 14 de junho de 2010  

2012 Formação de novos tutores para o Programa e Formação pela Escola; criação da 

Escola de Formação (os NTE passam a ser denominados Polo da Escola de 

Formação); realização da I Semana de Formação de Professores em Goiás 

Fonte: Extraído de Echalar, Peixoto e Carvalho (2015). 

 

A seguir apresentamos dados sobre o ProInfo no Estado de Goiás. 

 

3.2.10 Identificação das escolas participantes do ProInfo em Goiás 

   

A partir do levantamento feito no Sistema de Gestão Tecnológica (SIGETEC) do 

FNDE, obteve-se um panorama da situação das escolas até o ano de 2018. Todos os 

municípios do Estado de Goiás são atendidos pelo ProInfo. As escolas municipais, estaduais, 

federais e privadas, cadastradas, localizadas nas zonas urbana e rural, totalizam 7.118.  

O ProInfo oferece uma série de subprogramas, como Banda Larga na Escola, entre outros. 

Na tabela 06 apresentamos os que foram e estão sendo disponibilizados para as escolas do 

Estado de Goiás. 
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Tabela 06: Subprogramas do ProInfo disponibilizados em Goiás. 

Subprograma do ProInfo Unidades Escolares Atendidas 

Gesac 178 

Programa de Bolsa Permanência (PBP) 1 

Mobiliário ProInfo rural 292 

Mais Educação 1667 

Lousa Digital 1542 

Gravadores de DVD 43 

Gerência de Formação Continuada (GFC) 1 

Geocampo 133 

EDS 9 

Aparelhos de DVD 2620 

DVD Escola 10124 

Conectividade às Escolas do Campo 160 

Banda Larga na Escola 2694 

Fonte: Adaptado de SIGETEC. Acessado em 05 de março de 2017 (SIGETEC, 2018). 

 

Estes dados, ainda que restritos à caracterização descritiva das escolas goianas e 

limitados a algumas variáveis, despertam a atenção para o quadro infra estrutural dos 

estabelecimentos de ensino. Acreditamos que a presença das TDIC nos espaços voltados para 

o desenvolvimento e aperfeiçoamento do saber, dentre eles, um equipado laboratório de 

Informática, Banda Larga é capaz de refletir no processo de ensino e aprendizagem e, assim, 

contribuir para uma formação mais plena dos estudantes. Além disso, mesmo os itens não 

diretamente vinculados à educação refletem no aproveitamento acadêmico do aluno.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ProInfo é a mais duradoura política pública de desenvolvimento de estratégias de 

integração das tecnologias ao processo de ensino e aprendizagem no Brasil (COMITÊ 

GESTOR DA INTERNET NO BRASIL, 2016a, p. 27). Partindo dessa premissa, sustentamos 

a hipótese de que o ProInfo existe no Estado de Goiás, equipou escolas públicas com TDIC, 

como computadores, tablets, lousa digital, capacitou professores e tem propiciado a 

implementação de tecnologias nas escolas públicas estaduais.  

  Essa hipótese deu margem a esta pesquisa de cunho qualitativo, em que buscamos 

responder à seguinte questão: o ProInfo existe no Estado de Goiás? Caso exista, como vem 

sendo implementado? 

O presente estudo teve como objetivo geral: investigar as políticas públicas de 

implantação de tecnologias digitais na rede pública e como objetivos específicos: mapear 

pesquisas científicas sobre o ProInfo, publicadas entre 2007 e 2017, e investigar como este 

Programa foi implementado em Goiás. 

Para desenvolvê-lo, adotamos as pesquisas documental e bibliográfica. A pesquisa 

documental abrangeu material obtido no Portal do MEC, Portal do FNDE, site da SEDUCE, 

página da Secretaria de Estado da Casa Civil do Estado de Goiás, leis, portarias, resoluções, 

decretos e relatórios obtidos na internet e documentos recebidos da Superintendência de 

Integração Tecnológica da Informação, mediante solicitação. A pesquisa bibliográfica 

abarcou teses e dissertações publicadas no Banco de Teses e Dissertações da Capes. 

No que diz respeito ao primeiro objetivo específico, os resultados dessa pesquisa 

apontam que, mesmo não sendo possível generalizar a situação do ProInfo, em função de não 

haver consenso entre os aspectos pesquisados sobre o Programa, nem sobre os resultados de 

um mesmo aspecto abordado em diferentes pesquisas, por serem estudos realizados em 

contextos e locais diferentes, a pesquisa bibliográfica coloca em evidência um panorama de 

sua implantação no Brasil, uma vez que foram localizadas e abordadas dissertações 

produzidas em diferentes estados do País.  

Os relatos de pesquisa abordados revelam que o ProInfo é relevante para a inserção 

das TDIC na educação, embora não tenha alcançado plenamente seus objetivos de promover o 

uso pedagógico da Informática na rede pública de Educação Básica. Nos referidos relatos 

verificamos que, para alcançar tais objetivos, falta formação adequada de professores, como 

previsto nas diretrizes do Programa, para que possam “usar as novas tecnologias da 

informação de forma autônoma e independente, possibilitando sua incorporação à experiência 
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profissional de cada um, visando à transformação de sua prática pedagógica” (BRASIL, 

1997b). Quanto à possibilidade de participação destes professores nos cursos, Cerqueira 

(2016) apontou dificuldades como a baixa ou nenhuma disponibilidade de cursos em 

municípios que não têm NTE ou Núcleos Tecnológicos Educacionais Municipais (NTM) ou 

poucas vagas disponíveis. Para os que frequentam os cursos, permanecer até o final é um 

desafio, em decorrência da disponibilização dos cursos em contraturno ou em finais de 

semana, tornando-se uma sobrecarga somada à carga horária de trabalho nas escolas. 

A falta de infraestrutura adequada e a descontinuidade das políticas públicas também 

têm sido apontadas como fatores dificultadores da implementação do Programa. Nas 

pesquisas sobressai-se a necessidade de avaliação periódica das ações do ProInfo para que 

eventuais falhas e necessidades sejam logo detectadas, solucionadas e supridas, como fator 

relevante para o sucesso do mesmo.  

A análise dos documentos aponta, entre outros aspectos, um processo de 

descentralização, autonomia e gestão democrática da educação, a partir do final da década de 

1980, com a aprovação da CF, que estabeleceu princípios para a educação brasileira e traz o 

seguinte em seu Art. 206: “O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei” (BRASIL, 1988), além de 

preocupações em adequar o sistema de ensino à nova realidade do mundo do trabalho, no qual 

as TDIC se fazem presentes. Bonilla e Pretto (2000) afirmam que as políticas educacionais 

brasileiras voltadas para o uso de tecnologias na educação não têm uma formulação clara dos 

objetivos educacionais, reforçando o interesse com o modo como as TDIC são tratadas pelas 

políticas públicas brasileiras, discutido por Barreto (2008).   

Sobre os desafios para a carreira docente, no contexto das TIC, estes vão além da 

formação inicial e continuada de professores, incluindo políticas de valorização da carreira, 

cujos baixos salários e péssimas condições de trabalho nas escolas públicas não representam 

atrativos para o ingresso nas licenciaturas (GATTI; BARRETTO; ANDRÉ, 2011). 

Por ser um Programa federal descentralizado, a ser implantado em regime de 

colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme 

determinado pelo Decreto n°. 6.300, de 12 de dezembro de 2007 (BRASIL, 2007a), no geral,  

o ProInfo acaba sendo desenvolvido de forma dispersa e descontrolada. Isto porque, não há 

condicionalidade para receber os recursos do Programa, salvo a adesão, apesar de os 

municípios estarem constitucionalmente obrigados a aplicar recursos na Educação Básica, 

isso não significa que os mesmos serão aplicados em TDIC ou na formação de professores 

para o uso destas.   
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As informações sobre o Programa são de difícil acesso, principalmente no que se 

refere à documentação estadual, no qual os demonstrativos ou relatórios dos resultados 

alcançados por cada unidade da Federação são inexistentes, e, quando encontrados, são 

referentes ao país como um todo, o que dificulta uma avaliação em nível estadual. 

 Com relação ao segundo objetivo específico esta pesquisa apontou que, o Estado de 

Goiás aderiu à implantação do ProInfo em 1998. Desde então, o Programa aumentou o 

número de municípios e escolas atendidas, mas a oferta de cursos formadores para uso das 

TIC não acompanhou esse crescimento. A partir da análise dos documentos disponíveis no 

portal do MEC, constatamos que em 2018, todos os municípios do Estado são atendidos pelo 

ProInfo. Os subprogramas oferecidos pelo Programa, como PBLE, Prouca, o BIOE, o Portal 

do Professor e o e-ProInfo, entre outros, estão sendo disponibilizados para as escolas do 

Estado de Goiás. 

Quanto ao portal do Governo de Goiás, fazemos algumas considerações: facilitaria 

muito aos pesquisadores e cidadãos, se houvesse um link para legislação, publicações, sites 

relacionados, e a possibilidade de conversão de dados em planilhas. 

Conforme a lei de acesso à informação, Lei nº. 12.527/2011 (BRASIL, 2011), que 

assegura o direito constitucional de acesso às informações públicas a qualquer pessoa, física 

ou jurídica, sem necessidade de justificativa, é um passo importante para a transparência 

pública e o controle governamental por parte da população, invertendo a ordem e 

transformando a transparência em regra e o sigilo em exceção. Mas a consolidação de suas 

intenções só ocorrerá com a ampliação efetiva dos canais de participação e colaboração, 

criando um fluxo de relações que se estenda de dentro para fora do aparato governamental. 

Para maior visibilidade das ações do ProInfo em Goiás, sendo este um Programa 

descentralizado, o ideal é que tenha um acompanhamento permanente com relatórios, 

indicadores, avaliações e medidas bem definidas a nível estadual, tornando os problemas mais 

visíveis em curto prazo e favorecendo a tomada de decisões para saná-los. E que todos os 

dados sejam disponibilizados à população para consulta.  

O exposto sugere que o ProInfo é uma política que tem favorecido a inserção das 

tecnologias na educação no Brasil e em Goiás, no entanto, considerando os avanços 

tecnológicos das últimas décadas, o Programa necessita de atualização, com avaliações e 

revisões periódicas de suas metas e de seus resultados, para que aconteça a plena incorporação 

das TDIC nos processos de ensino e aprendizagem na Educação Básica brasileira. De outro 

modo, corremos o risco de os resultados das ações do ProInfo não serem condizentes com os 

investimentos feitos.  
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Nesse sentido, consideramos o ProInfo como um importante programa social para 

promover o uso pedagógico de TDIC no sistema público de ensino básico brasileiro, o qual, 

no entanto, mesmo com amplo investimento, não atinge plenamente seus objetivos. Por se 

tratar de um programa federal descentralizado, em regime de colaboração entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios definido pelo Decreto n°. 6.300, de 12 de 

dezembro de 2007. 

Esta pesquisa visa contribuir para a educação em Jataí e em Goiás, divulgando e 

levando ao conhecimento da comunidade escolar alguns dos benefícios que este Programa 

poderá lhes proporcionar, se aplicado e avaliado de forma adequada, visto que, embora o 

ProInfo seja um programa que já existe há mais de duas décadas, ainda é pouco conhecido 

pela maioria da população, dificultando assim o seu acompanhamento, avaliação e cobranças  

em suas ações de implementação. 

Em resposta ao problema que deu margem a este estudo, concluímos que o ProInfo 

existe em Goiás e está em operação desde dezembro de 1988. Ao mapear as pesquisas, 

identificamos que o ProInfo foi considerado um programa relevante, no entanto, todas as 

investigações indicaram que seus objetivos foram apenas parcialmente alcançados. Em 2018, 

o ProInfo atende a todos os municípios do Estado de Goiás; no entanto, identificamos 

períodos com lacunas nas políticas públicas, relacionados às mudanças de governo, que não 

garantiram as condições administrativas, materiais e pedagógicas necessárias para consolidar 

o Programa no Estado. Não investigamos como esse atendimento é dado ao Estado, de modo 

geral, e a cada município que o compõe, em particular. 
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Apêndice A - Motivação para realizar a pesquisa 

 

Neste ponto do texto, peço licença para escrever em primeira pessoa do singular, por 

tratar de experiência pessoal, retornando, nas seções seguintes, a primeira pessoa do plural. 

O interesse pelo tema da pesquisa surgiu no final do Curso de Letras/Inglês, 

modalidade Licenciatura, em 2008, na disciplina “Novas Tecnologias Aplicadas ao Ensino de 

Língua Inglesa”, a qual frequentei como aluna regular. No decorrer da disciplina, foi possível 

perceber o quanto a universidade estava distante da incorporação das TDIC às aulas. Essa foi 

a única experiência com atividades mediadas pelo computador, com acesso à Internet, durante 

a graduação.  

Embora incipiente, essa aproximação com as tecnologias foi instigante, a ponto de 

passar a ter outro olhar para as TDIC e as possibilidades de uso na educação. E o pensamento 

que me acompanhou foi que poderia ter sido melhor, de que apenas uma disciplina não 

tornaria o licenciado apto a trabalhar em sala de aula utilizando as TDIC, de que a tecnologia 

poderia auxiliar muito mais no processo de ensino e aprendizagem.  

Hoje, passados dez anos da experiência com a referida disciplina, percebi que a 

tecnologia está mais presente no dia-a-dia das pessoas do que dentro das escolas.  

Ao ingressar no Mestrado em Educação da UFG,  Regional Jataí, vislumbrei a 

possibilidade de pesquisar sobre o assunto, de modo a compreendê-lo melhor. 

Ao iniciar a elaboração do projeto de pesquisa para a seleção do Mestrado, etapa 

obrigatória, que consiste em uma proposta preliminar de pesquisa que o(a) candidato(a) 

gostaria de desenvolver no curso, primeiramente realizei um levantamento on-line sobre 

pesquisas relativas à inserção de tecnologias nas escolas públicas, ao perceber a recorrência 

de alguns projetos como o ProInfo, em várias dissertações e teses, solicitei uma entrevista, 

informal, com a diretora de uma escola pública de Jataí, Estado de Goiás, acerca das 

tecnologias existentes na escola e se estas, caso existissem, haviam sido disponibilizadas por 

meio de algum desses projetos que apareceram nas pesquisas on-line. Nessa entrevista, fui 

informada sobre a existência e a vigência, nessa mesma escola, de algumas políticas públicas, 

especialmente o ProInfo, o que deu um “norte” para o caminho a seguir, que seria a 

investigação das políticas públicas voltadas para a inserção das TDIC nas escolas do Estado 

de Goiás, com foco no ProInfo.  
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Apêndice B - Relato de busca Pesquisa documental 

 

 Para atender a um dos objetivos específicos da pesquisa: Investigar como foi 

implementado o ProInfo em Goiás, por meio de pesquisa bibliográfica e documental, 

realizamos busca no site do MEC, especificamente no que se refere ao ProInfo, com o 

objetivo de identificar os documentos sobre o Programa, inserindo o indexador “ProInfo”, 

obtivemos 284 resultados, que são programas e ações divulgadas na página do MEC, porém 

nem todas fazem referência ao ProInfo. Nessa busca não encontramos a legislação relativa ao 

ProInfo, posteriormente entramos em contato com o MEC, por telefone, em busca de 

direcionamento na obtenção desses documentos, nessa ligação recebemos o endereço 

eletrônico do FNDE, nesse local obtivemos os documentos de criação, desenvolvimento e 

manutenção do Programa. 

Em seguida, a mesma busca foi executada no site da Seduce/GO, para mapear a sua 

implementação em Goiás, utilizamos a palavra “ProInfo”, posteriormente as palavras 

“tecnologias digitais”, e por fim apenas “tecnologias”, no entanto não conseguimos encontrar 

nenhum documento ou menção ao ProInfo.  

Posteriormente, realizamos ligação telefônica à Seduce, para obtermos os documentos 

referentes à implantação do Programa no Estado de Goiás, e fomos orientadas a acessar a 

página da Ouvidoria, onde existe um espaço para o cidadão solicitar informações. Solicitada a 

informação, recebemos e-mail com encaminhamento para entrar em contato com a 

Superintendência de Integração Tecnológica da Informação, anexo 5, que nos levou a enviar 

requerimento à superintendente solicitando os documentos, anexo 6. 

Buscamos ainda, documentos referentes ao ProInfo na página da Secretaria de Estado 

da Casa Civil do Estado de Goiás, inserindo a palavra ProInfo obtivemos como retorno o 

documento do quadro 4. 
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Apêndice C - Síntese das Políticas Públicas de formação de professores implementadas no 

Brasil de 1988 a 2010 com endereço de acesso. 

 

Ano Ação Público alvo Endereço eletrônico 

1988   Constituição 

1988 

População brasileira http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti

/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-

322142-publicacaooriginal-1-pl.html 

1996 Lei nº. 

9.394/1996 

Educação nacional http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/

l9394.htm 

1999 Proformacão Professores que, sem 

formação específica, 

encontram-se lecionando 

nas quatro séries iniciais, 

classes de alfabetização ou 

EJA das redes públicas de 

ensino do país. 

http://proformacao.proinfo.mec.gov.br/apr

esentacao.asp 

2001 Gestar I  Professores de Língua 

Portuguesa e Matemática 

da 5a à 8a série (6o ao 9o 

ano) das escolas públicas 

do Ensino Fundamental. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=

com_docman&view=download&alias=446

-apresentacao-geral-gestar-2-

2009&category_slug=documentos-

pdf&Itemid=30192 

2002 Resolução nº.  

1/2002 

Professores da Educação 

Básica  

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/r

cp01_02.pdf 

2004 Gestar II Professores dos últimos 

anos do ensino 

fundamental 

 

2005 Pró-

Letramento 

Professores que estão em 

exercício, nas séries 

iniciais do Ensino 

Fundamental das escolas 

púbicas 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/P

roletr/guiageral.pdf 

2005 Decreto nº. 

5.622 

Estudantes e professores  http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/

dec_5622.pdf 

2005 Programa 

Pro-

Licenciatura 

Professores em serviço 

sem formação em nível 

superior ou atuando fora 

da área de formação 

http://portal.mec.gov.br/pro-licenciatura 

2005 ProInfantil Professores de Educação 

Infantil sem formação para 

o magistério 

http://portal.mec.gov.br/proinfantil 

2005 Lei nº. 11.096 ProUni  

2006 Decreto nº. 

5.800 

Professores da Educação 

Básica 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato

2004-2006/2006/decreto/d5800.htm 

2007 Programa 

Bolsa 

Formação 

Estudantes de licenciaturas http://www.usp.br/drh/novo/legislacao/doe

2007/dec51627.html 

2007 Portaria nº.  

38. PIBID 

Discentes dos cursos de 

licenciatura  

https://www.Capes.gov.br/images/stories/d

ownload/legislacao/portaria_Normativa_3

8_PIBID.pdf 

2007 PBLE Escolas públicas urbanas 

de nível fundamental e 

médio 

http://www.fnde.gov.br/programas/pble 

2007 Lei nº. 11.502 Professores da Educação http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato
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Básica 2007-2010/2007/lei/l11502.htm 

2007 Decreto nº. 

6.316 

Capes http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato

2007-2010/2007/decreto 

/D6316impressao.htm 

2007 PAR Entes da federação 

brasileira:  estados, Distrito 

Federal e Municípios, 

http://www.fnde.gov.br/programas/par 

2007 Decreto nº. 

6.096. Reuni 

Alunos de graduação http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato

2007-2010/2007/decreto/d6096.htm 

2007 PDE Escolas públicas 

municipais e estaduais 

http://portal.mec.gov.br/component/conten

t/article/137-programas-e-acoes-

1921564125/pde-plano-de-

desenvolvimento-da-educacao-

102000926/176-apresentacao 

2009 Especializaçã

o em 

Educação 

Infantil 

Profissionais de escolas – 

professores, 

coordenadores, diretores 

de creches – e pré-escolas 

das redes pública e privada 

(filantrópica, comunitária 

ou confessional) que 

mantenha convênio com o 

poder público, e também a 

equipes de educação 

infantil dos sistemas de 

ensino. 

http://portal.mec.gov.br/ultimas-

noticias/207-1625150495/14744-mec-e-

universidades-oferecem-especializacao-

em-15- estados  

2009 Decreto nº. 

6.755 

Professores da Educação 

Básica da rede pública 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato

2007-

2010/2009/decreto/D6755impressao.htm 

2009 Parfor Professores da Educação 

Básica da rede pública 

http://portal.mec.gov.br/component/tags/ta

g/35038 

2009 Resolução 

CD/FNDE nº. 

33 

Escolas públicas 

municipais, estaduais e 

distritais da Educação 

Básica 

http://www.fnde.gov.br/acesso-a-

informacao/institucional/legislacao/item/4

784-resolução-cd-fnde-nº-33,-de-9-de-

agosto-de-2013 

2009 Portaria 

Normativa nº. 

9 de 1º de 

julho de 2009 

Professores da Educação 

Básica  

file:///C:/Users/Eleuzzy/Downloads/portari

a_9-2009.pdf 

2010 Programa de 

Bolsas 

Estágio 

Formação 

Docente 

Estudantes de licenciatura 

em Ciências Biológicas, 

Física, Letras Português, 

Matemática, Química e 

Pedagogia 

http://sedu.es.gov.br/Not%C3%ADcia/opo

rtunidades-mil-vagas-de-estagio-para-

estudantes-de-licenciatura 

2010 Decreto nº. 

7.219 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato

2007-2010/2010/decreto/d7219.htm 
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Anexo A - Portaria nº 522, de 9 de abril de 1997 

  

  

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

 

PORTARIA Nº 522, DE 9 DE ABRIL DE 1997 
_____________________________________________________________________ 

 

Revogada pela Portaria 1322/2012/MEC 

_____________________________________________________________________. 

GABINETE DO MINISTRO 

DOU de 11/04/1997 (nº 69, Seção 1, pág. 7.189) 

O Ministro de Estado da Educação e do Desporto, no uso de suas atribuições legais, 

resolve: 

Art. 1º - Fica criado o Programa Nacional de Informática na Educação - PROINFO, com a 

finalidade de disseminar o uso pedagógico das tecnologias de Informática e 

telecomunicações nas escolas públicas de ensino fundamental e médio pertencentes às redes 

estadual e municipal. 

Parágrafo único - As ações do PROINFO serão desenvolvidas sob responsabilidade da 

Secretaria de Educação a Distância deste Ministério, em articulação com as secretarias de 

educação do Distrito Federal, dos estados e dos Municípios. 

 

Art. 2º - Os dados estatísticos necessários para planejamento e alocação de recursos do 

PROINFO, inclusive as estimativas de matrículas, terão como base o censo escolar 

realizado anualmente pelo Ministério da Educação e do Desporto e publicado no "Diário 

Oficial" da União. 

 

Art. 3º - O Secretário de Educação a Distância expedirá normas e diretrizes, fixará critérios 

de operacionalização e adotará as demais providências necessárias à execução do programa 

de que trata esta Portaria. 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

PAULO RENATO SOUZA 
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Anexo B - Decreto nº 6.300, de 12 de dezembro de 2007 

 

   

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 6.300, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2007. 

  
Dispõe sobre o Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional -ProInfo. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 

incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 10.172, 

de 9 de janeiro de 2001, 

DECRETA: 
Art. 1o O Programa Nacional de Tecnologia Educacional - ProInfo, executado no 

âmbito do Ministério da Educação, promoverá o uso pedagógico das TIC nas redes públicas 

de Educação Básica. 

Parágrafo único.  São objetivos do ProInfo: 

I - promover o uso pedagógico das TIC 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 TIC; 

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 TIC; e 

VI - fomentar a produção nacional de conteúdos digitais educacionais. 

Art. 2o O ProInfo cumprirá suas finalidades e objetivos em regime de colaboração 

entre a União, os estados, o Distrito Federal e os Municípios, mediante adesão. 

Art. 3o O Ministério da Educação é responsável por: 

I - implantar ambientes tecnológicos equipados com computadores e recursos digitais 

nas escolas beneficiadas; 

II - promover, em parceria com os estados, Distrito Federal e Municípios, programa 

de capacitação para os agentes educacionais envolvidos e de conexão dos ambientes 

tecnológicos à rede mundial de computadores; e 

III - disponibilizar conteúdos educacionais, soluções e sistemas de informações. 

Art. 4o Os estados, o Distrito Federal e os Municípios que aderirem ao ProInfo são 

responsáveis por: 

I - prover a infraestrutura necessária para o adequado funcionamento dos ambientes 

tecnológicos do Programa; 

II - viabilizar e incentivar a capacitação de professores e outros agentes educacionais 

para utilização pedagógica das tecnologias da informação e comunicação; 

III - assegurar recursos humanos e condições necessárias ao trabalho de equipes de 

apoio para o desenvolvimento e acompanhamento das ações de capacitação nas escolas; 

IV - assegurar suporte técnico e manutenção dos equipamentos do ambiente 

tecnológico do Programa, findo o prazo de garantia da empresa fornecedora contratada. 

Parágrafo único.  As redes de ensino deverão contemplar o uso das TIC nos projetos 

político-pedagógico das escolas beneficiadas para participarem do ProInfo. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.300-2007?OpenDocument
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Art. 5o 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. 

Art. 6o O Ministério da Educação coordenará a implantação dos ambientes 

tecnológicos, acompanhará e avaliará o ProInfo. 

Art. 7o Ato do Ministro de Estado da Educação fixará as regras operacionais e adotará 

as demais providências necessárias à execução do ProInfo. 

Art. 8o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 12 de dezembro de 2007; 186o da Independência e 119o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Fernando Haddad 
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Anexo C - Decreto nº 4.985, de 16 de dezembro de 1998 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS 

Gabinete Civil da Governadoria 

Superintendência de Legislação. 

 

DECRETO Nº 4.985, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1998. 

 

Institui, na Secretaria da Educação e Cultura, 

o Programa Estadual de Informática na 

Educação e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, 

D E C R E T A: 

Art. 1º - Ficam criados os Núcleos de Tecnologia Educacional- NTE, 

indicados no Anexo Único, como unidades escolares estaduais, com funcionamento nos 

três turnos, sendo-lhes asseguradas as condições pedagógicas, administrativas e financeiras 

para o ensino da Informática e para o acompanhamento e avaliação dos projetos 

pedagógicos de Informática, bem como a manutenção e a plena utilização dos 

equipamentos dos NTE e dos laboratórios de Informática implantados nas Unidades 

Escolares da sua jurisdição, previstos no Programa Estadual de Informática na Educação. 

Art. 2º - O NTE será dirigido por 01 (um) Diretor e 01 (um) Coordenador 

Executivo. 

Art. 3º - Os professores lotados nos NTE deverão cumprir jornada semanal 

de 40 (quarenta) horas, fazendo jus a todos os direitos por efetiva regência de classe. 

Art. 4º - Este decreto, entrará em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo porém, os seus efeitos a 02 de novembro de 1998. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 16 de 

dezembro de 1998, 110º da República. 

HELENÊS CÂNDIDO 

(D.O. de 18-12-1998) 
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GLOSSÁRIO11 

 

Cibercultura: O termo cibercultura expressa o surgimento de um novo universal, diferente 

das formas que vieram antes dele no sentido de que ele se constrói sobre a indeterminação de 

um sentido global qualquer, o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de 

atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o 

crescimento do ciberespaço (LÉVY, 1999, p. 15-17).  

 

Cidadania: Para delimitar o termo “cidadania” no campo de reflexões, faz-se necessário 

conceitua-lo a partir de Buffa; Arroyo; Nosella (1995), para quem cidadania é entendida como 

condição, lugar ocupado pelo sujeito na esfera social. Diz respeito à forma como estamos 

inseridos no contexto social, ao ter ou não acesso aos bens culturais historicamente 

produzidos pelos homens, à possibilidade de participar das decisões que dizem respeito à 

coletividade, ao efetivo exercício das possibilidades humanas.  

 

Ecologia Cognitiva: A expressão “ecologia cognitiva” é empregada por Lévy (1993) como o 

estudo das dimensões técnicas e coletivas da cognição na qual o conhecimento se encontra em 

metamorfose permanente. É um conhecimento por simulação onde o pretenso sujeito 

inteligente nada mais é que um dos micro atores de uma ecologia cognitiva que o engloba e 

restringe. Em ecologia cognitiva, não há causas e efeitos mecânicos, mas sim ocasiões e 

atores. A ecologia cognitiva deve ser também distinguida das abordagens em termos de 

estruturas, de episteme ou de paradigmas. Há estruturas, sem dúvida, mas é preciso descrevê-

las como são: “provisórias, fluidas, distribuídas, moleculares, sem limites precisos” (LÉVY, 

1993, p. 149).  

 

 

Instrucionista: A abordagem instrucionista assemelha-se à tradicional, diferenciando-se pela 

presença do computador no processo educativo. O ensino é baseado em aulas expositivas e 

prevê a subutilização do computador de modos variados: em processos denominados 

“virtualização do ensino”. [...] O aluno é instruído, aprende visualizando o conteúdo 

“projetado” na tela, em aulas expositivas, nas quais o professor fala e o aluno escuta. A 

aprendizagem pressupõe, assim, um aluno passivo (LOPES, 2014, p. 73-74). 

 

Logo: A Linguagem Logo, baseada nos estudos de Seymour Papert, tem como concepção 

teórica a abordagem construcionista de aprendizagem, se constitui em um programa 

computacional aberto, de autoria e programação, o computador executa as ações 

determinadas. Esta concepção difere da maioria dos softwares educacionais encontrados no 

mercado, que se constituem em programas prontos, fechados e fundamentados numa 

concepção Instrucionista de aprendizagem, isto é, por meio de instruções, o programa diz o 

que dever ser feito. A Logo não é apenas uma linguagem, mas também uma filosofia sobre a 

natureza da aprendizagem utilizando a tecnologia (PAPERT, 1997). 

 

Novas TIC: O que Bastos (2010) identifica como “novas” TIC são ferramentas e processos 

eletrônicos para acessar, recuperar, guardar, organizar, manipular, produzir, compartilhar e 

apresentar informações. As “novas” TIC incluem equipamentos e software de computação e 

                                                           
 
 
11 As obras citadas neste glossário estão contempladas nas referências bibliográficas desta dissertação. 
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de telecomunicações, dos quais os centrais são os computadores, modems, roteadores, 

programas operacionais e aplicativos específicos, como os multimídia, e sistemas de bases de 

dados. Na América Latina, muito da modernização das escolas se apoiou no uso de televisão, 

leitores de videocassete. O adjetivo é utilizado entre aspas para indicar que a diferença entre 

“novas” e “velhas” TIC deve ser tomada em termos relativos, já que muitas das “velhas” TIC 

estão crescentemente transformando-se e convergindo com as “novas” TIC. A enorme 

diferença entre essas e as novas TIC é a possibilidade de interatividade, ausente na televisão 

analógica. A televisão digital é o exemplo mais recente de convergência tecnológica e da 

relatividade com que se deve tomar a distinção entre novas e velhas TIC. 

 

Programa Banda Larga nas Escolas: O Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE) foi 

lançado 4 de abril de 2008, pelo Decreto nº.6424, com objetivo de conectar todas as escolas 

públicas de Educação Básica à internet, em parceria com as operadoras de telefonia. 
 

 


