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RESUMO 
 

 
FARIA, Juliana Guimarães. Escolas públicas on line: uma análise de situações 
pedagógicas nos laboratórios de informática. Dissertação (Mestrado em Educação) – 
Goiânia: Faculdade de Educação, Universidade Federal de Goiás, 2005. p. 174. 

 
 

Este estudo tem como tema a informática na educação e o objetivo geral é produzir 
saberes sobre as situações pedagógicas nos laboratórios de informática visando uma melhor 
utilização deste ambiente. Segundo pesquisas já desenvolvidas nos Programas de Pós-
Graduação em Educação de Goiás (Lenza Jr., 2001; Rocha, 2001; Ferreira, 2001; Cotrim, 
2002; Faria, 2001; Castro, 2001; Carvalho, 2001; Leme, 2004) levanta-se que o quadro dos 
laboratórios de informática nas escolas era o de que os professores estavam sem formação, 
com uma falta de discussão dessa temática e que as políticas educacionais são ineficazes e não 
interferem no cotidiano da escola. Os estudos indicaram a necessidade de investimentos na 
formação de professores para que se tenha uma outra postura face à informática educativa e 
que o trabalho seja desenvolvido por meio de projetos. Neste sentido, propôs-se investigar 
elementos de situações pedagógicas mobilizadores de uma melhor utilização do laboratório de 
informática. Para isso, a pesquisa teve uma abordagem qualitativa, do tipo etnográfica, tendo 
como lócus três escolas públicas de Goiânia-GO. Como estratégias metodológicas foram 
realizadas entrevistas e observações das situações pedagógicas nessas três escolas no segundo 
semestre de 2004, por um período de cinco meses. A premissa que orientou a escolha das 
escolas a serem pesquisadas voltou-se para a busca de situações de melhor utilização do 
laboratório de informática e foi um processo coletivo, contando com a participação dos NTEs 
de Goiânia, direção e coordenação de escolas com laboratórios, estudos teóricos e as situações 
pedagógicas observadas nas escolas escolhidas. Os estudos teóricos foram fundamentados em 
Libâneo (2001, 2002), Altet (2000), Castells (1999, 2003), Corrêa (1997), Neves (1999), 
Quéau (1993), Rodrigues (1999), Virilio (1993), Brandão (2003), Esteve (1995), Nóvoa 
(1999), Gómez (1998), Libâneo, Oliveira e Toschi (2003), Lisita, Rosa e Lipovetsky (2001) e 
Silva (2001, 2002) que contribuíram para as definições teórico-metodológicas e a discussão 
sobre tecnologia, educação, escola e formação de professores na sociedade da informação. A 
conclusão da pesquisa aponta o conceito construído no processo de investigação sobre uma 
melhor utilização do laboratório, para então analisar os elementos que foram mobilizadores 
dessa melhor utilização. O conceito de melhor utilização construído coletivamente, sob a 
perspectiva do professor, pode assim ser descrito: Os professores que utilizam a informática 
educativa são motivados, atuam de forma coletiva na escola, com o apoio da gestão, 
propiciam que seus alunos experimentem práticas mais democráticas e sejam sujeitos ativos 
na produção do conhecimento, utilizando uma tecnologia predominante na sociedade, que é o 
computador. Essa utilização é meio para se compreender os conhecimentos da humanidade 
para estudá-los de forma crítica. Assim, são professores com condições de trabalho 
favoráveis, utilizam frequentemente o laboratório de informática, possuem alguma formação e 
sua atuação é baseada em projetos que sistematizam as intenções do trabalho. Dessa forma, os 
elementos analisados que mobilizaram uma melhor utilização do laboratório são: formação 
dos professores, práticas de gestão, informática educativa por meio de projetos, condições de 
trabalho, motivação dos professores, mediação pedagógica e a cultura organizacional.  
 
 
 
Palavras-chave: Educação, situações pedagógicas, informática educativa 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A proposta desta pesquisa é estudar a informática na educação, mais 

especificamente, a utilização do laboratório de informática em três escolas de Goiânia/GO, 

representativas dos três níveis da administração pública: federal, estadual e municipal. O que 

pretendo é levantar, das ações pedagógicas desenvolvidas nessas três escolas, os elementos 

que contribuem para uma melhor utilização do laboratório de informática, nas práticas 

educativas e no processo de ensino-aprendizagem. 

É parte de um projeto maior, pesquisa “REDUCATIVA – Redes de comunicação 

educativa – capacitação integrada: universidade e escolas públicas de educação básica”, 

desenvolvida na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, e que tem outros 

subprojetos com tema e metodologia afins. 

O que chamou a atenção para o objeto de investigação foram as pesquisas já 

produzidas sobre o tema nos Programas de Pós-Graduação em Educação de Goiás, tanto da 

Universidade Federal de Goiás quanto da Universidade Católica de Goiás. O quadro revelado 

por esses estudos é de insucessos e severas críticas tanto às políticas de informática educativa 

quanto às práticas das escolas e dos professores. O fato é que o número de escolas públicas e 

privadas com laboratórios de informática está se expandindo e os desafios para as escolas e 

professores são maiores. Diante das mudanças que a sociedade da informação promove na 

escola, surge o desafio de saber ensinar utilizando os recursos tecnológicos que caracterizam 

essa sociedade.  

O contexto social em que vivemos é fruto de um momento de transição constante e 

de crise crescente, em ritmo acelerado, devido à nova configuração político-econômica do 

mundo. Essa organização, decorrente do modelo produtivo capitalista, produz como frutos, 

dentre outros, a rapidez, a mutabilidade e a tecnologia. A explosão tecnológica, causada 

principalmente pelo início das operações com os computadores, atinge todos os setores da 

sociedade e causa mudanças nos instrumentos de comunicação e trabalho, como também no 

processo educativo. 

A discussão em torno da tecnologia e sua influência nas relações sociais tem 

mostrado a necessidade de incorporação da tecnologia aos processos educativos. Mais ainda, 

esse discurso se acentua em torno do uso do computador como instrumento indispensável ao 

processo de ensino-aprendizagem. É certo que este momento social, considerando a 

disseminação da informática, provoca um debate em torno do seu uso na educação, não só 



 9

para dinamizar os processos educativos, mas também o papel desempenhado pelo professor e 

sua mediação pedagógica. Mediação no sentido que lhe é dado por Masetto (2001), ou seja, 

de uma atuação do docente como facilitador, incentivador da aprendizagem, em que o 

professor “se apresenta com a disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua 

aprendizagem – não uma ponte estática, mas uma ponte ‘rolante’, que ativamente colabora 

para que o aprendiz chegue aos seus objetivos” (p. 145). 

Silva (2001) mostra que as tecnologias e a informática vão condicionar as estruturas 

comunicativas da sociedade e que, com o audiovisual, que integra voz, imagem, som, 

movimento, textos, dados etc., a convergência se dá na formação de uma rede comunicativa 

mundial. Para o autor, “em termos sociais, a noção de rede é o conceito-chave que caracteriza 

esta nova configuração comunicativa” (p. 841). É interessante acrescentar que nessa rede não 

transitam simples informações: 
(...) mas actos de comunicação onde o mundo privado da experiência pessoal 
daqueles que os praticam é projectado no interior do mundo interpessoal e grupal 
das interacções. Reside que há grande diferença entre o ecrã televisivo da era dos 
mass media e o ecrã virtual das novas tecnologias: enquanto a televisão traz o 
mundo público para dentro de casa, o ecrã virtual conectado em rede leva o mundo 
interior de cada indivíduo para o espaço público (2001, p. 842). 

 
 

É neste contexto de sociedade em rede que o professor e a escola estão inseridos, 

embora esta seja resultado do uso da linguagem puramente escrita. “A escrita favoreceu um 

ambiente comunicacional de elite baseado na desigualdade dos comunicadores e na dicotomia 

entre os que sabem expressar-se por este meio e os que não sabem” (Silva, 2001, p. 844).  

Acrescenta ainda Silva: 
Imbuída pelo elitismo, a escola moderna incorporou como seus traços intrínsecos o 
formalismo e o intelectualismo. Tem por base uma organização curricular de 
natureza racionalizada, seqüencial e sistemática, operacionalizada pelos princípios 
de divisão do trabalho, de receptividade máxima e de optimização do rendimento, 
condicionando o funcionamento de um mundo educacional que continua a 
privilegiar a lógica da instrução pela transmissão e memorização dos conhecimentos 
(mantendo a dicotomia elitista do mestre/aprendiz) em vez de orientar para o 
aprender a aprender (2001, p. 845). 

  

Desta forma, principalmente pelo reconhecimento de que a escola tem uma função 

social importante, que visa a formação cultural da sociedade, é necessário repensá-la, visando 

superar os conflitos vivenciados pelos professores. As repercussões das inovações 

tecnológicas são muitas e, se forem ignoradas, é quase certo que a escola perca a sua função 

de interferir e contribuir para a formação cultural da sociedade, e se confirme como instituição 

reprodutora da ordem social.  
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Uma forma de impedir que isso ocorra pode ser o que Castells (2003) chama de 

ocupar espaços e criar a dinâmica da Internet, que, será, por sua vez, definida por seus 

usuários, ou seja, “os que chegarem depois terão menos a dizer sobre o conteúdo e a dinâmica 

da Internet” (p. 263). É uma via de mão dupla, em que os usuários da Internet serão formados 

pelas escolas e estas usarão a Internet como meio para possibilitar essa formação. Isto implica 

em se apropriar desses conceitos e sermos sujeitos ativos e de mudança. 

Silva aponta a repercussão das tecnologias nos conteúdos e na metodologia escolar. 

Para o autor, essa repercussão compreende disponibilizar aos alunos todo conhecimento 

possível, relacionado ao programa proposto, o acesso a informações diversas e a manutenção 

de uma relação direta com a produção do conhecimento e das informações. Podemos dizer 

que é perceber, como educadores, a existência de uma multiplicidade de informações e modos 

de vida que estão sendo veiculados, que circulam na sociedade, e manter uma relação ativa 

com essa multiplicidade, e saber o que fazer com ela, é também papel da escola. 

É preciso estar atento, contudo, que a informática, principalmente a Internet, propicia 

um acesso direto à informação, e não ao conhecimento. O acesso ao conhecimento exige 

dedicação, tempo e reflexão. Isso implica diretamente na metodologia do trabalho escolar.  
Passar de um conhecimento intuitivo e sumário do senso comum para um 
conhecimento reflexivo em que o indivíduo seja capaz de organizar, associar e 
estabelecer relações com as informações não se alcança com a imediaticidade do 
directo: requer tempo, muito tempo, calma e paciência para aprender a pensar. Deste 
modo, começa-se a compreender que a navegação pelos oceanos informáticos requer 
a intermediação humana, nomeadamente a dos professores, como insiste Wolton 
(2000, 124), vincando que a emancipação que a Web proporciona não passa pela 
supressão dos intermediários, mas antes pelo reconhecimento do seu papel (Silva, 
2001, p. 848). 
 
 

Silva (2002) aponta que, em relação às repercussões na metodologia da escola, “o 

aspecto crucial trata de gerar do caos informacional um sentido comunicacional, ou seja, 

transformar informação em saber, aspecto fulcral da comunicação educativa” (p. 37). Isto 

implica considerar e reconhecer que a tecnologia e a máquina computador possibilitam o 

acesso à informação, mas não a transforma em conhecimento. Dessa forma, uma questão 

desafiante para a escola está no que fazer com tanta informação, ou seja, é preciso reconhecer 

que esse trabalho intelectual remete a aspectos culturais e cognitivos de uma sociedade. Seria 

a escola perceber que precisa trabalhar mecanismos que possibilitem desenvolver essas 

habilidades de análise das informações e desenvolver saberes para essas análises. 

Os laboratórios de informática permitem aos professores ensinarem com mais 

interação entre os sujeitos, valorizando mais, no processo, o caminho a ser seguido, ou seja, 

“ensinar de ‘outro modo’ deve significar, necessariamente, ensinar a construir o saber, ensinar 
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a pensar” (Silva, 2001, p. 848), pois é necessário aproveitar a expansão do diálogo na sala de 

informática, durante as situações educativas. No entanto, percebe-se que encarar as situações 

educativas dessa forma está mais difícil do que parece para os professores. Isso foi constatado 

nas pesquisas realizadas nos Programas de Pós-Graduação em Educação de Goiás sobre as 

tecnologias, ou seja, a dificuldade de incorporação efetiva das tecnologias nas práticas 

escolares. Fica a questão sobre os elementos que mobilizariam uma melhor utilização do 

laboratório das escolas, possibilitando a superação desses desafios do trabalho docente.  

A formação do professor para que tenha uma visão ampla da sua profissão e 

incorpore as inovações tecnológicas, como o laboratório de informática, à sua prática é um 

caminho essencial, no entanto, não é o único, pois depende também das políticas 

educacionais, da valorização profissional do professor e de outras dimensões. Mas a formação 

deve considerar os processos de mudanças e municiar o professor de habilidade investigativa 

que permita a análise das situações educativas nas quais está atuando, e, se necessário, levá-lo 

à  alteração de sua prática. 

O estudo de Oliveira (1997) foi um dos primeiros no Brasil que investigou a 

implantação da informática em escolas públicas. Para ele, a informática tornou-se 

preocupação dos educadores, em detrimento do movimento da Tecnologia Educacional (TE), 

e passou a ser palco de discussões da política educacional. 
Dentro deste novo contexto da importância da TE e sob o sentimento de que o 
computador poderia vir a contribuir no processo de ensino-aprendizagem, começa a 
ser desenvolvida a Política de Informática Educativa (PIE), iniciada na década de 
1980, que buscou desenvolver mecanismos para inserir o computador no processo 
de ensino-aprendizagem, na perspectiva de que, com sua utilização, pudesse ser 
garantido um ensino de melhor qualidade (p.12). 

 

Algumas escolas públicas, por causa dessa Política de Informática Educativa, têm 

recebido laboratórios de informática. Atualmente, é um programa do Governo Federal, 

iniciado em 1996 como Programa Nacional de Informática Educativa (ProInfo), que se 

responsabiliza, em parceria com os Estados e Municípios, pela inclusão de computadores no 

processo educativo, como “uma forma de aproximar a cultura escolar dos avanços que a 

sociedade vem desfrutando com a utilização das redes técnicas de armazenamento, 

transformação, produção e transmissão de informações” (ProInfo, 1996, p.2). 

Desde sua implementação, foram produzidos estudos e pesquisas sobre o ProInfo em 

diversos Estados brasileiros, que avaliam, sob diversas vertentes, as proposições defendidas 

pelo programa e seu real desempenho nas escolas ou Núcleos de Tecnologias Educacionais – 

NTEs. Destacam-se as pesquisas realizadas por Rocha (2001), Cotrim (2002) e o trabalho de 
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Ferreira (2001), apesar de este último não ter sido sobre o ProInfo, e sim de um outro 

programa desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação de Goiânia em convênio com 

a empresa Futurekids. Como também os trabalhos de Faria (2001), Castro (2001), Lenza Jr 

(2000) e Leme (2004), todos elaborados nos Programas de Pós-Graduação em Educação de 

Goiás. 

A partir de 1998, com o advento do ProInfo, é crescente o estudo sobre as 

tecnologias na educação, sob os mais variados enfoques, principalmente após a Internet. 

Algumas pesquisas anteriores a isso, analisavam determinados softwares, como o Logo, ainda 

hoje muito utilizado, e os processos cognitivos da utilização do computador como meio no 

processo de ensino-aprendizagem.  

Esses estudos realizados nos Programas de Pós-Graduação em Goiás denunciam uma 

falta de impacto das políticas educacionais de informática educativa nas práticas cotidianas 

das escolas e mostram que a formação de professores para o uso da informática é uma 

necessidade urgente. Identifiquei, nas conclusões dessas investigações, que a escola precisa 

discutir e incorporar a informática em seus projetos e ampliar os investimentos na formação 

de professores. No entanto, somente a articulação desses elementos possibilitaria uma melhor 

utilização do laboratório de informática, no sentido de garantir o atendimento às funções da 

escola? A escola, com suas estruturas cristalizadas, está fadada somente a críticas, por não 

conseguir incorporar o contexto tecnológico da sociedade em suas práticas? As políticas 

educacionais devem se preocupar somente com a formação dos professores para o uso da 

informática? E como deve ser essa formação? 

Percebe-se que continuar a analisar criticamente a informática educativa é uma 

necessidade, sendo mais necessário, ainda, contribuir para um melhor uso dos computadores 

que estão nas escolas para serem utilizados no processo de ensino-aprendizagem. Sabe-se que 

o professor, como mediador pedagógico é o agente da utilização do computador na educação, 

ou seja, é a atuação docente, em situações educativas, que irá definir o uso do computador. 

Cysneiros (2000) salienta que, em si, a informática não conduz naturalmente a uma 

aprendizagem efetiva, o que exige um trabalho do professor.  Isso nos leva a questionar se é 

somente o professor o maior responsável por uma melhor utilização da informática. Que 

outros elementos contribuem para a incorporação da informática no cotidiano da escola? 

Por ser uma discussão recente, existe ainda uma carência de estudos e pesquisas que 

envolvem a informática na educação, daí a existência de tantas questões. Podemos citar, por 

exemplo, a necessidade de pesquisas e contribuições que consubstanciem a relação entre 

currículo e ensino com computadores, como também o redimensionamento de tempos e 



 13

espaços nas escolas em decorrência da implantação do laboratório de informática, algo já 

mencionado e citado pelos pesquisadores, mas não considerado como objeto de análise. 

O discurso corrente afirma ser  necessário incorporar as tecnologias na educação, 

pois trata-se de um direito das gerações mais novas conhecer o que foi produzido pela 

humanidade, portanto, é uma questão de cidadania e inclusão social. Mas como utilizar e 

como está sendo utilizado o computador na escola, a quem está servindo e qual seu impacto 

nas relações educativas nas escolas ainda são incógnitas para os principais agentes 

envolvidos, ou seja, para alunos e professores. Não é intuito desenvolver uma pesquisa que dê 

respostas conclusivas, muito menos apresentar um modelo ideal de melhor utilização da 

informática na educação. 

O objetivo geral desta pesquisa é produzir saberes sobre as situações pedagógicas 

nos laboratórios de informática, para que se possa refletir e teorizar sobre elas. Visa, ainda, 

refletir sobre a escola e o trabalho docente na sociedade da informação, contribuir para a 

formação de professores e identificar elementos de situações pedagógicas mobilizadores de 

uma melhor utilização do laboratório de informática. 

A questão da informática na escola e a prática docente em situações pedagógicas que 

utilizem o laboratório sofrem interferências que podem tanto potencializar o aprendizado e a 

prática emancipatória como também desvalorizar e desviar o uso do laboratório do seu real 

objetivo de contribuir para o processo de ensino-aprendizagem. Nóvoa (1999) chama essa 

interferência de cultura organizacional da escola, já que diz respeito ao funcionamento da 

unidade escolar. Para o autor, a escola é vista como uma organização com cotidianos próprios 

e problemas internos ímpares, e não como uma entidade abstrata que apenas executa as 

políticas públicas de ensino decididas externamente.  

Desta forma, o funcionamento da unidade escolar é um elemento que influencia as 

situações educativas desenvolvidas pelo grupo social que convive na escola, sejam elas de 

ensino, gestão, aprendizagem ou organização. Isso exige uma reflexão sobre como é a prática 

docente em um ambiente novíssimo inserido na escola, que é o laboratório de informática, e 

sua relação com a organização da unidade escolar, bem como sobre as influências. Implica em 

conhecer a relação entre professores, escola, grupo social, alunos e o processo de ensino-

aprendizagem em situações pedagógicas que utilizem o computador. Como os professores se 

comportam diante de uma situação de atuação que se mostra, na verdade, como um desafio? 

Como é essa prática? Há uma forma considerada boa de uso do computador na educação? 

Como isso tem sido feito nas escolas? 
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As situações pedagógicas no laboratório de informática devem ser estudadas dentro 

desse contexto de escola, considerada não como uma unidade aparentemente imutável, 

reforçando a visão de uniformidade e submissão ao Poder Público, mas como instituição 

possuidora de identidade própria. É a escola, tal como a concepção de Teixeira (1999), que 

está ganhando destaque: "(...) sistema sócio-cultural, constituído de grupos reais e relacionais 

que vivenciam códigos e sistema de ação, que situa o estabelecimento de ensino na dimensão 

cultural. A racionalidade cede lugar a uma visão dos fatores humanos integrantes da gestão 

escolar" (p. 103). 

O laboratório de informática da escola seria visto como espaço humano, e não um 

espaço apenas físico. Um espaço humano em que a educação está acontecendo a cada 

interação entre o grupo social. Se a escola é uma organização social viva e dinâmica, então ela 

está sempre em construção. As mudanças são, portanto, um processo que ocorre nas situações 

educativas desenvolvidas nos laboratórios de informática. Assim, estudar as situações 

pedagógicas inseridas neste contexto é importante e é a intenção desta proposta de estudo de 

caráter investigativo.  

Assim, a ação docente que utiliza o laboratório de informática no processo de ensino-

aprendizagem é importante para a prática de uma educação de melhor qualidade, como 

apontam Libâneo, Oliveira e Toschi (2003), que promova o conhecimento e o 

desenvolvimento das capacidades cognitivas necessárias ao ser humano para a constituição da 

cidadania. Educação, aqui, na concepção de Libâneo (2002), que a vê como uma prática 

social de atualização cultural das novas gerações, isto é, como um processo de convivência e 

existência humana. Utilizar o computador na prática educativa é tornar acessível essa 

invenção humana a milhões de pessoas. Evidentemente, usar o computador na educação não é 

a única forma de torná-lo acessível às pessoas, porém, implica utilizá-lo como meio para 

apresentar e trabalhar outras culturas, conhecimentos e saberes.  

 Mas o que significa essas situações pedagógicas com o uso do computador? E o que 

significa uma melhor utilização do laboratório de informática? As situações pedagógicas são 

entendidas, neste trabalho, como ações que têm intenção educativa. A denominação é baseada 

em Altet (2000), que mostra que essas ações pedagógicas centram-se na pessoa do professor e 

na articulação do processo de ensino-aprendizagem ao nível de uma relação funcional entre 

professor e aluno. Busco em Libâneo (2002) a fundamentação da concepção que  amplia o 

alcance da situação pedagógica para além da sala de aula, como uma dinâmica que envolve a 

intenção educativa. Desta forma, os contextos em que as situações pedagógicas acontecem no 

laboratório são influenciadores das ações dos professores. 
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A melhor utilização do laboratório não foi uma concepção estanque desde o início 

dos estudos, justamente para evitar que a construção de uma prática ideal contaminasse o 

olhar de pesquisadora, mas construída durante a pesquisa. Inicialmente, foi premissa para a 

definição e escolha das escolas-campo de pesquisa, etapa que contou com a participação dos 

Núcleos de Tecnologia Educacional de Goiânia e, posteriormente, com a contribuição de 

diretores e coordenadores da escolas. Após definidas as escolas que tinham uma melhor 

utilização do laboratório, essa premissa orientou também a análise das situações pedagógicas 

e elementos que pudessem ser mobilizadores de uma melhor utilização da informática. 

A pesquisa tem uma abordagem qualitativa do tipo etnográfica e utiliza o método 

comparativo constante, justamente por coletar dados em múltiplos locais, simultaneamente. 

Para isso, a coleta de dados teve como instrumentos entrevistas abertas e observações de aulas 

nos laboratórios de informática de três escolas públicas de Goiânia/Go, representativas das 

três esferas administrativas: estadual, municipal e federal. As observações foram registradas 

em diário de campo e protocolo de registros. A coleta de dados foi feita durante um período 

de cinco meses, de agosto a dezembro de 2004, ou seja, durante o segundo semestre de 2004. 

No Capítulo I, apresento definições teórico-metodológicas e de construção das 

problemáticas e do objeto de pesquisa. No Capítulo II, discorro sobre os estudos teóricos que 

contribuem para a compreensão de que a melhor utilização do laboratório não pode ser 

concebida sem considerar os aspectos conceituais, éticos e característicos da informática, 

sendo que para isso baseio-me em Castells (1999, 2003), Corrêa (1997), Neves (1999), Quéau 

(1993), Rodrigues (1999) e Virilio (1993). Numa outra vertente, busco inteligir a função da 

escola e o papel desempenhado pelo laboratório na instituição educativa, e os desafios 

enfrentados pelos professores na sociedade da informação, assim como a sua formação para o 

uso da informática. Sobre isso, os fundamentos teóricos estão em Brandão (2003), Esteve 

(1995), Nóvoa (1999), Gómez (1998), Libâneo (2001, 2002), Libâneo, Oliveira e Toschi 

(2003), Lisita, Rosa e Lipovetsky (2001) e Silva (2001, 2002). No entanto, é insuficiente 

pensar a melhor utilização do laboratório somente sob esses aspectos. Para isso, a coleta de 

dados nas escolas foi primordial. 

A coleta de dados possibilitou uma gama enorme de dados que, descritos e 

analisados, estão expressos no Capítulo III, quando são apresentadas as situações observadas,  

a caracterização de cada unidade escolar pesquisada e as categorias de análise construídas a 

partir dos dados. As categorias foram divididas em níveis específicos das situações 

pedagógicas observadas. Os níveis de análise são fundamentados em Altet (2000), sendo que 
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a partir dos níveis situacional, interativo e mediador trazidos pela autora, construí apenas dois 

níveis: situacional e interativo-mediador. 

No nível situacional são analisadas três categorias: a política de informática 

educativa, a proposta das escolas e o discurso do professor e sua relação com a informática 

educativa. Já o nível interativo-mediador tem duas categorias: a informática como meio do 

currículo escolar e a mediação e o diálogo como processos de aprendizagem utilizando o 

computador. 

A conclusão é o espaço em que apresento a articulação dos dados coletados e a que 

reflexão que construo sobre as situações pedagógicas pesquisadas. Ouso, mesmo com um 

tema amplo e complexo para a educação como este, concluir algo mas, é claro, apontando 

caminhos e abrindo outras questões, conforme o perfil que se espera de um pesquisador: 

questionar a realidade e investigá-la.  

 Assim, compreendendo que este estudo poderá contribuir para práticas e tomadas de 

decisões que envolvam a utilização do computador nos processos educativos, proponho um 

estudo investigativo que busca apresentar reflexões sobre a escola e as situações pedagógicas 

de utilização do laboratório de informática. 
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CAPÍTULO I 

 

O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA COMO 

ESPAÇO DE PESQUISA 

 

A utilização do computador na educação e nos processos de ensino-aprendizagem 

tem uma trajetória recente na história da educação brasileira. As pesquisas educacionais em 

torno do tema tiveram início na década de 1980 - influenciadas pelo movimento de 

Tecnologia Educacional, em voga nos anos de 1970 – e, ainda hoje, buscam garantir um 

ensino de melhor qualidade.  

Em Goiás, as pesquisas sobre a informática educativa datam do final da década de 

1990, e foram iniciadas a partir das mudanças tecnológicas ocorridas na sociedade e a 

implantação de laboratórios de informática nas unidades educacionais. Ou seja, a partir do 

momento em que as instituições educativas, privadas ou públicas, começaram a montar os 

primeiros laboratórios, os pesquisadores e educadores também começaram a propor 

investigações, sob diferentes perspectivas, sobre a utilização da informática na escola.  

Neste primeiro capítulo apresento os elementos teórico-metodológicos que 

orientaram as pesquisas desenvolvidas em Goiás sobre os laboratórios de informática e as 

tecnologias educacionais, para traçar os caminhos específicos da minha contribuição a essa 

temática.  

 

 

1. Pesquisas sobre a informática educativa em Goiás: problemáticas e construção do 

objeto 

 

Para a definição da problemática desta pesquisa e de seu objeto, o ponto de partida 

foram os estudos desenvolvidos nos Programas de Pós-Graduação em Educação da Faculdade 

de Educação da Universidade Federal de Goiás - UFG e da Universidade Católica de Goiás - 

UCG. Os dados obtidos mediante as investigações sobre os laboratórios de informática 

pesquisados permitem identificar uma série de críticas e sugestões de elementos para a 

superação de um fracasso já identificado em pesquisas anteriores. Esse fracasso refere-se às 

críticas trazidas por esses trabalhos em relação ao uso e a outras ações educativas que têm o 

laboratório de informática das escolas como foco. 
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A pesquisa “Os laboratórios de informática e os softwares educativos", de Aroldo 

Lenza Junior (2000), foi um dos primeiros trabalhos do Programa de Pós-Graduação em 

Educação, da Faculdade de Educação da UFG a levantar a discussão sobre a informatização 

das escolas. Teve como objetivo investigar laboratórios de informática de escolas particulares 

existentes em Goiânia-GO, nos anos de 1996 e 1997, para identificar o contexto que envolveu 

sua montagem, os softwares educativos utilizados e suas especificidades. Para a realização da 

sua investigação, o pesquisador tomou como universo professores, gestores, pais e alunos das 

escolas que apresentavam projeto de informática educativa mais desenvolvido. 

Lenza Júnior verificou que a implantação dos laboratórios foi uma decisão da direção 

das escolas, buscando atender aos anseios dos pais e garantir a matrícula de alunos. Isso 

implicou a análise da forma como os laboratórios estavam sendo usados, ou seja, que eram 

subutilizados devido à desconsideração dos profissionais da escola e/ou à ausência de 

formação docente específica ou de discussão quando da sua implantação. Por um lado, os pais 

exigiam o laboratório como condição para manter seus filhos matriculados, por outro, os 

professores não possuíam qualificação para usá-lo. O intuito da implantação dos laboratórios 

nas unidades pesquisadas era a formação dos cidadãos requeridos pela sociedade globalizada; 

no entanto, o pesquisador constatou que os próprios pais avaliaram como não satisfatórias as 

aulas de informática oferecidas pelas escolas. Essa inadequação dos laboratórios refletiu nos 

softwares utilizados nas salas informatizadas. Para Lenza Júnior, existe uma alta porcentagem 

de softwares com heróis-emblemas da sociedade globalizada e da indústria cinematográfica, e 

do tipo tutorial. Aponta que esse contexto de laboratório de informática não contribui para a 

formação do novo cidadão global e criativo.  

As conclusões de sua pesquisa apontam para o fato de que “a entrada dos 

computadores na educação propôs uma nova relação entre professores e alunos, uma vez que 

a chegada desta tecnologia sugere ao professor um novo estilo de comportamento em sala de 

aula ou laboratório” (p. 158). Mas também demonstra que nas unidades educacionais 

pesquisadas os softwares adquiridos não possuíam um vínculo pedagógico com o processo de 

ensino-aprendizagem que permitisse a integração com os conteúdos escolares. Indica que para 

superar esses entraves é preciso romper com o deslumbramento e as visões apocalípticas das 

tecnologias, investir na formação dos professores e possibilitar a participação de todos os 

funcionários na definição da inserção dessa tecnologia na escola.  

Desde essa primeira pesquisa sobre a informática na educação já há um indicativo da 

falta de formação e envolvimento dos professores. Essas são as primeiras críticas levantadas. 

No entanto, foram realizados outros estudos nos programas de Mestrado em Educação de 
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Goiás (UFG e UCG). Além de uma perspectiva política, o foco dessas pesquisas centrou-se na 

análise de situações pedagógicas e didáticas nos ambientes informatizados de unidades 

educacionais.  

Sob a perspectiva das políticas educacionais, têm-se os trabalhos de Élbio Cardoso 

Rocha e João Roberto Resende Ferreira, defendidos na UFG, e o de Edmar Cotrim, defendido 

na UCG. A pesquisa “O Programa Nacional de Informática Educativa - ProInfo em Goiás”, 

realizada por Rocha (2001), teve o objetivo de investigar a implementação da informática 

educativa no Estado e sua análise abrangeu dois atores: o Núcleo de Tecnologia Educacional - 

NTE, com seus multiplicadores, e as tecnologias presentes nos laboratórios.  

Para o pesquisador, o programa canalizou suas forças nos NTEs e nos seus 

multiplicadores.  

O incremento dado aos NTEs não foi seguido proporcionalmente nas escolas. Escola 
e NTE se consolidaram no programa como instituições independentes, pois, os 
multiplicadores, isolados com a tecnologia de informação, não têm autoridade para 
alavancá-la na escola. O NTE é uma atividade meio, mas, que se tornou uma 
atividade fim no processo de inserção de novas tecnologias de informação na escola 
(Rocha, 2001, p. 111). 

 

Os Núcleos de Tecnologia Educacional foram encarregados de levar as tecnologias 

de informação e comunicação para as escolas, mas o pesquisador constatou que não foram 

oferecidas as condições para que isso fosse feito. Rocha concluiu que é necessário que a 

informática educativa seja um projeto coletivo, envolvendo todos os seus atores, e não se 

centrar nos NTEs  e em tecnologias diversas. Observou também que é preciso quebrar o 

monopólio da tecnologia, proveniente quase que exclusivamente da Microsoft. 

Da mesma forma que Lenza Júnior, Rocha também aponta a necessária articulação 

do coletivo de profissionais da educação para as definições serem realmente efetivadas nas 

unidades educacionais. 

A pesquisa “Informática educativa na prática pedagógica: a experiência da rede 

municipal de Goiânia”, realizada por Ferreira (2001), também teve como objeto a política 

educacional. Seu objetivo foi o de compreender as novas tecnologias na educação, a partir da 

inserção de laboratórios de informática nas escolas públicas da rede municipal de Goiânia, e 

delinear as transformações ocorridas na prática profissional dos professores.  

O pesquisador fez entrevistas e observou as aulas e o cotidiano na escola. Como a 

informatização fazia parte de um convênio firmado entre a Secretaria Municipal de Educação 
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e a empresa Futurekids, e desenvolvido no período de 1998 a 2000, o pesquisador mostra 

como era a participação dos assessores da empresa com a escola e com os professores. Para 

Ferreira, a direção das escolas e os seus professores demonstraram empenho para a 

implementação da informática, no entanto, havia severas críticas em relação à chegada desses 

ambientes informatizados ao ensino. Como alvos de crítica, foram apontados problemas com 

o convênio, no que tange ao seu alto custo; o não-beneficiamento de todas as escolas, e o 

enfoque técnico da formação de professores e dos softwares utilizados. O pesquisador 

demonstrou que os professores da escola começaram a cobrar da empresa prestadora de 

serviço uma proposta mais articulada com os projetos desenvolvidos, apesar da ausência de 

discussão sobre a informática educativa. Ferreira concluiu que, como os cursos oferecidos 

pela prestadora de serviço eram muito técnicos, não havia uma discussão e reflexão sobre suas 

práticas; portanto, o convênio “não contribuiu para uma mudança significativa no cotidiano 

escolar e, dessa forma, os laboratórios foram subutilizados, ainda pior, aos moldes 

tradicionais de ensino” (p. 113).  

Logo que a gestão municipal mudou, no ano de 2001, o convênio com a empresa 

Futurekids foi suspenso e a própria Secretaria Municipal de Educação de Goiânia assumiu a 

proposta de informatização das escolas. 

Da mesma forma, o trabalho de Cotrim (2002) também investigou a informática nas 

escolas públicas, considerando a política educacional. A pesquisa “O ProInfo na escola – as  

contradições da modernidade: um estudo da implementação do programa no município de 

Silvânia-Goiás” buscou investigar o programa de informática educativa em três escolas 

estaduais daquela cidade. A pesquisa focou o professor e sua relação com a informática, a 

partir do que propõe o ProInfo. Enquanto Rocha (2001) analisou o funcionamento do 

programa sob a perspectiva de dois atores ( o NTE e as Tecnologias), Cotrim quis saber qual 

o seu desdobramento nas escolas. Para realizar a sua pesquisa, ele fez entrevistas com os 

professores selecionados nas escolas e procedeu a análise da proposta do ProInfo. 

Para o pesquisador, o programa tem o seu mérito, mas apresenta lacunas e 

contradições. Os dados coletados nas escolas de Silvânia-GO mostraram que há uma 

deficiência na formação oferecida aos professores com relação à informática educativa. 

Cotrim detectou, a partir das entrevistas realizadas com os professores, que “o computador 

tem funcionado como meio de motivação do aluno e como instrumento de memorização de 

conteúdos e de avaliação de aprendizagem, sendo utilizado mais no final do que no decorrer 

do processo” (p. 4). Concluiu que a presença dos laboratórios pouco alterou a dinâmica 

própria das escolas e que para a efetiva incorporação crítica da informática na educação é 
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necessário investir mais na formação dos professores e possibilitar uma melhor articulação 

entre o programa, as escolas, as comunidades e os professores.  

A lacuna existente entre o ProInfo e as escolas, apontada por Rocha em sua pesquisa 

sobre os NTEs, foi confirmada por Cotrim, mediante os dados colhidos com os professores. 

Ou seja, o cotidiano escolar recebeu o impacto de um novo ambiente, o laboratório, porém 

suas práticas continuaram sem intervenção efetiva. 

Outra perspectiva das pesquisas que têm a informática como tema de análise, 

desenvolvidas nos Programas de Pós-Graduação em Educação da FE/UFG e UCG, referem-se 

a situações pedagógicas e didáticas em ambientes informatizados.  

Um desses trabalhos intitula-se “O computador e a co-construção de conceitos 

matemáticos por alunos do ensino fundamental em uma situação planejada: uma análise 

microgenética dos processos de mediação”, realizado por Celso de Oliveira Faria (2001) e, 

defendido na UFG. Foi uma investigação sob os pressupostos da pesquisa socio cultural 

construtivista, realizada com dez adolescentes, alunos das 7ª e 8ª séries de uma escola 

particular em Brasília/DF. A proposta foi a de trabalhar o conteúdo de trigonometria 

utilizando os softwares Logo e Cabri-Géomètre na construção do prédio do Congresso 

Nacional, mediante oficinas realizadas no turno em que o aluno não estava em sala de aula.  

Para Faria, o computador é um importante meio que auxilia e dinamiza a 

aprendizagem dos conceitos matemáticos. Mas salienta que, para isso, o professor deve atuar 

como interlocutor no processo de construção de conhecimento, por meio do diálogo com os 

alunos.   
O trabalho dos alunos no computador torna-os mais ativos, questionadores e mais 
falantes. Portanto, faz-se necessário que o professor dê atenção a todos. Parece que 
isso deixou a professora muito ansiosa, o que lhe impediu de dar atenção 
conveniente a todos os grupos. Por isso, é conveniente que o professor ao utilizar o 
computador ou mídias interativas esteja pronto para uma nova dinâmica na sala de 
aula, não ficando ansioso com ela (Faria, 2001, p. 77). 

 

Nessa dinâmica do processo de aprendizagem, Faria (2001) acredita que o 

computador faz com que os alunos busquem soluções para os seus problemas de forma mais 

criativa e atraente. Segundo o pesquisador, “eles movimentam-se mais, perguntam mais e 

falam mais” (p. 83). Para Faria, é importante que o professor, nessa dinâmica, procure manter 

um diálogo com os alunos, buscando desenvolver as suas habilidades. 

Na investigação do processo de formação de conceitos pelo sujeito, a partir do uso do 

computador, Faria (2001) verificou que este funcionou como um importante recurso didático 
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e que o papel do professor foi o de estar contribuindo para a re-elaboração dos conhecimentos 

dos alunos, de forma mais criativa e dinâmica. 

Também a pesquisa realizada por Rose Almas de Carvalho (2001), “Tecnologias da 

comunicação e da informação e a escola pública: relato de uma experiência”, defendida na 

UCG, refere-se a situações planejadas e desenvolvidas com alunos em ambientes 

informatizados. A pesquisa visou investigar os limites e as possibilidades de uma experiência 

de aproximação das tecnologias de informação e comunicação em uma escola pública da rede 

municipal de ensino de Goiânia. A pesquisadora coordenou um projeto comunitário de 

informática, na vertente da complementação escolar, e, para tanto, convidou uma escola 

municipal, no ano 2000, para participar enviando seus alunos para assistirem aulas 

ministradas em um laboratório de informática que estava situado a 800 metros.  

Os estudos de Carvalho focaram atividades desenvolvidas com a turma da 8ª série e a 

constatação foi a de que “a utilização de tecnologias nas atividades realizadas contribuiu para 

ampliar ambientes favoráveis ao processo ensino-aprendizagem” (p. 98). Contudo, a 

pesquisadora concluiu que os professores participantes do projeto não estendiam as atividades 

desenvolvidas no laboratório para o ambiente da sala de aula, ou seja, as atividades ficavam 

restritas ao laboratório. Carvalho detectou, ainda, a não-existência de sugestões dos 

professores para a realização de outras atividades que não as propostas pelo projeto. A 

pesquisadora mostrou que as atividades propostas pelo projeto comunitário tinham um caráter 

pedagógico, visando proporcionar o acesso do aluno à informática, com uma concepção de 

educação humanista e histórica, privilegiando o pensamento crítico. Neste sentido, aponta que 

para a aproximação entre escola e tecnologias de informação e comunicação é necessária a 

interlocução com o projeto político-pedagógico da escola, e que para a aproximação com a 

prática docente é necessário que o professor atribua um significado para a formação do aluno. 

Até o momento, posso levantar alguns elementos necessários para a informática 

educativa, apresentados pelos pesquisadores: a formação dos professores, o envolvimento 

coletivo na definição da proposta de informática educativa, a articulação com os conteúdos 

escolares e uma interlocução com o projeto político-pedagógico da escola. 

A pesquisa “As novas tecnologias em escolas públicas: limites e possibilidades”, 

realizada por Mad’Ana Desirée Ribeiro de Castro (2001), na UFG, teve uma vertente 

pedagógica, mas focando outras tecnologias que não exclusivamente o ambiente do 

laboratório de informática. A pesquisadora buscou compreender como os docentes 

incorporavam em suas atividades cotidianas essas novas tecnologias: televisão, vídeo e 

computador. A pesquisa foi realizada em duas escolas públicas em Goiânia-GO: uma do 
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sistema estadual e outra do municipal. Os sujeitos da pesquisa foram alunos e gestores das 

escolas, além dos professores que utilizassem as novas tecnologias. 

Castro identificou que o uso das novas tecnologias nas escolas pesquisadas era 

esporádico e que esses professores também incorporavam outras metodologias que diferiam 

da mera aula expositiva. “O uso das tecnologias por esses professores explica-se pela 

necessidade de modificar as aulas e é essa também a razão da utilização de outras 

metodologias” (p. 99). Para a pesquisadora, “o grupo apresentou vários motivos para elaborar 

uma aula diferente, mas o fundamental é tornar a aprendizagem mais significativa, mais 

atrativa, já que perceberam que existe demanda por esse tipo de aula” (p. 99).  

A partir desse estudo, Castro concluiu que o uso das tecnologias está imerso em um 

modelo tradicional de escola e de prática pedagógica, com uma utilização esporádica, e não 

contínua, sendo que os professores que utilizavam as novas tecnologias estavam atentos às 

necessidades educacionais. Mais do que isso, o seu estudo mostrou que os professores 

pesquisados arriscavam práticas mais inovadoras, a partir da concretização de uma 

experiência mais democrática e centrada na participação. “As práticas inovadoras aparecem 

de maneira mais tranqüila e são tidas como necessárias para alcançar uma melhor qualidade 

do processo de ensino-aprendizagem” (p. 112). 

O quadro traçado sobre os laboratórios de informática das unidades educacionais em 

Goiás, a partir dessas pesquisas, mostra que: a) a informática contribui com a aprendizagem; 

b) exige uma outra postura do professor; c) nas escolas, os docentes estão sem formação, com 

falta-lhes de compreensão de uma proposta educativa diferente da tradicional e há ausência de 

discussão sobre a informática; d) a política educacional é ineficaz no que se refere à 

intervenção nas práticas escolares para a melhoria da qualidade da educação, ficando restrita a 

ações de introdução de equipamentos nas escolas. Percebo uma série de críticas à utilização 

da informática na educação.  

A atenção dos pesquisadores centrou-se em três perspectivas básicas: a) a política 

educacional e o impacto na escola (Rocha, Cotrim e Ferreira); b) a possível contribuição do 

computador para a aprendizagem (Faria e Carvalho); c) e a verificação de como está 

ocorrendo a implantação e uso dos laboratórios nas escolas (Lenza e Castro). Mas destaco os 

trabalhos de Castro, Faria, Carvalho e Lenza, por terem investido em pesquisas sobre 

processos educativos que envolvessem os laboratórios de informática e outras tecnologias. 

Enquanto as pesquisas de Carvalho e Faria tiveram intervenções diretas na utilização dos 

laboratórios, as de Castro e Lenza Jr. buscaram investigar professores e escolas que tivessem 

projetos de informatização mais bem desenvolvidos.  
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Os pesquisadores constataram que realmente o trabalho nos laboratórios de 

informática contribui para melhorar a educação, a escola e a aprendizagem, a partir das suas 

intervenções em aulas nos laboratórios (Faria e Carvalho). Como também mostraram que os 

professores que utilizam as tecnologias são aqueles com uma abertura para a inovação que 

nela investem (Castro).  

A partir dessas pesquisas, levantam-se algumas premissas iniciais: que os 

laboratórios que chegam à escola sem uma discussão e formação de professores são 

subutilizados, e que existe a exigência de professores abertos às inovações e prontos para uma 

nova dinâmica de sala e aprendizagem dos alunos.  

A problemática levantada pelos pesquisadores demonstra que é necessário: a) 

investir na formação dos professores; b) possibilitar o envolvimento coletivo na definição dos 

encaminhamentos e práticas de incorporação dessa tecnologia na escola; c) articular a 

utilização da informática com os conteúdos escolares; d) haver uma interlocução entre o 

projeto político-pedagógico e a informática; e) ter professores abertos a essa inovação.  

Mas seriam somente esses elementos que garantem uma melhor utilização da 

informática nas escolas? Se em uma escola todos esses elementos fossem identificados, 

haveria uma melhor utilização? Pesquisar sobre os laboratórios de informática para detectar 

os mesmos problemas e traçar as mesmas críticas não mais contribui com esse campo; no 

entanto, faz-se necessário refletir sobre o que já foi produzido desde o final dos anos de 1990 

e propor objetos de pesquisas que, além das críticas, possam abrir caminhos ou elementos 

indicativos de uma melhor utilização do laboratório na escola. 

A preocupação desta pesquisa é verificar quais elementos de situações pedagógicas 

podem ser mobilizadores de melhor utilização do laboratório de informática. Para isso, não é 

meu interesse investigar situações previamente planejadas (como nos trabalhos de Faria e 

Carvalho), mas vivenciar a realidade de escola pública da cidade de Goiânia. Assim, não há a 

intenção de sinalizar situações que tragam conclusões semelhantes às pesquisas já realizadas 

em Goiás, como falta de formação de professores, ausência de articulação com o projeto da 

escola e dos professores, docentes pouco afeitos a inovações, entre outras, nem levantar 

propostas e modelos de utilização dos laboratórios nas escolas. O que se pretende é refletir e 

teorizar sobre elementos que possam indicar uma boa utilização do ambiente informatizado. 

Seria, então, pesquisar as potencialidades da informática educativa? Ou investigar os 

bons professores e as boas escolas? O estudo pretende ir além; envolve teorizar, na 

perspectiva de contribuir para a intervenção efetiva dos professores nas práticas pedagógicas 

com a informática, visto que o processo levado pelas políticas educacionais não a alcançaram 
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(Cotrim, Ferreira e Rocha). Esta intervenção nas práticas pedagógicas dos professores se 

refere ao processo de formação, tanto inicial, quanto continuada, em que elementos 

mobilizadores de uma melhor utilização da informática podem ser objetos de reflexão e 

teorização. 

Para a construção teórica é preciso saber o que ocorre nas práticas, reunindo 

informações sobre o que acontece nas salas informatizadas, mas em situações positivas ou 

bem-sucedidas. Seria a articulação com o projeto da escola, como levantou Carvalho? Mas 

Lenza Jr. mostrou que só a existência de um projeto não garante uma boa utilização do 

laboratório, visto que as escolas por ele pesquisadas tinham projetos bem desenvolvidos, no 

entanto, os ambientes informatizados foram subutilizados. Seria, então, a formação dos 

professores? Cotrim, na sua pesquisa com os professores que receberam formação do NTE, 

demonstrou também uma subutilização do laboratório. E a interlocução com os conteúdos 

escolares? É um elemento levantado na pesquisa de Carvalho, mas que na de Faria, que 

pesquisou situações de utilização do laboratório para a aprendizagem de conteúdos 

matemáticos, a postura do professor no processo é questionada. Então, o importante é a 

postura do professor? Ou, mais do que isso, é necessário articular todos esses elementos em 

uma única situação vivenciada? Percebe-se que é uma reflexão sem uma conclusão, nem 

mesmo uma definição se são elementos de ordem pedagógica, pois podem ser de outras 

dimensões, como a política, a gestão, o aspecto técnico, que definem uma melhor utilização.  

Preocupada com os elementos de situações pedagógicas mobilizadores de uma 

melhor utilização do laboratório de informática, o objetivo geral desta pesquisa é produzir 

saberes sobre as situações pedagógicas nos laboratórios de informática para que se possa 

refletir e teorizar sobre elas, buscando um discurso mais argumentativo e de mudança de 

outras situações e práticas. É preciso verificar se as práticas identificadas nas investigações 

realizadas nos Programas de Pós-Graduação em Educação de Goiás (UFG e UCG) podem ser 

superadas. Altet (2000) acredita que os saberes construídos a partir da prática, das interações, 

do processo de ensino-aprendizagem se tornam “saberes da formação e saberes da prática” (p. 

31). Para a autora, “a formação parte de uma prática que se analisa, para produzir, com a 

ajuda dos instrumentos de formalização produzidos pela investigação, saberes racionais” (p. 

31).  A mudança se dá numa dimensão em que os saberes produzidos criam uma visão ainda 

não estudada. Para Altet, “estes saberes pedagógicos organizados e racionalizados são então 

transferíveis ou transmissíveis por um discurso argumentativo e permitem a mudança” (p. 32). 

Mais do que isso, a autora argumenta: 
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O que pretendemos com estes novos saberes, produzidos pela investigação, não é 
mais do que uma mudança das práticas. Mas qual é a mudança que temos em vista? 
Trata-se de levar o professor a passar de uma prática intuitiva e empírica para uma 
prática reflexiva de profissional que se adapta às necessidades, ao contexto, ao novo 
público, às novas situações (Altet, 2000, p. 32). 

 

Não se pretende apresentar aqui um modelo ou normas idealizados a partir de alguns 

elementos mobilizadores de melhor utilização dos laboratórios, mas tão-somente verificar se 

existem outros subsídios que possam contribuir para outras tomadas de decisões. Essas 

decisões podem ser tanto delineamentos políticos como também de postura da unidade escolar 

e das práticas dos professores. É a racionalização que permite que outros profissionais 

reflitam sobre suas práticas. Para isto, a investigação será centrada nos elementos de situações 

pedagógicas mobilizadores de uma melhor utilização do laboratório de informática em escolas 

públicas da cidade de Goiânia.  

Para isso, é necessário refletir sobre a visão dos professores sobre o laboratório de 

informática e sobre a forma como se relacionam com esse ambiente. Assim, os objetivos 

específicos da pesquisa são: refletir sobre a escola e o trabalho docente na sociedade da 

informação; contribuir com saberes para a formação de professores; e identificar elementos de 

situações pedagógicas mobilizadores de uma melhor utilização do laboratório de informática 

na escola. 

 
 

2. Definições teórico-metodológicas 

 
Inicialmente, faz-se necessário delimitar o que identifico como situações 

pedagógicas. Para isso, recuperei e recorri à Pedagogia. As situações pesquisadas se referem a 

momentos educativos, especificamente em ambientes escolares informatizados. Não é 

intenção mostrar a Pedagogia como um campo preocupado somente com o ensino e suas 

técnicas, ou seja, como se fosse um campo de estudo metodológico no qual as situações 

pedagógicas seriam momentos de uso de técnicas e métodos de ensino.  

Libâneo (2002) enfatiza que o campo da Pedagogia vai além da maneira de ensinar e 

do uso de técnicas de ensino: “É um campo de conhecimentos sobre a problemática educativa 

na sua totalidade e historicidade e, ao mesmo tempo, uma diretriz orientadora da ação 

educativa” (p. 29-30). A Pedagogia, mostra o autor, preocupa-se com uma educação 

intencional e se refere “aos fatores que contribuem para a construção do ser humano como 
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membro de uma determinada sociedade, e os processos e meios dessa formação” (p. 30). 

Enquanto a Pedagogia centra-se na prática educativa, a didática refere-se especificamente ao 

processo de ensino e aprendizagem. “O didático refere-se especificamente à teoria e prática 

do ensino e aprendizagem, considerando-se o ensino como um tipo de prática educativa, vale 

dizer, uma modalidade do trabalho pedagógico” (p. 34) 

A definição das situações pedagógicas que propus investigar apresenta essa 

perspectiva. Ou seja, olhar a ação pedagógica nas escolas que estão preocupadas com a 

formação de sujeitos de forma intencional e sistemática. É o que envolve a prática educativa. 

Sobre a Pedagogia em geral, diz Mialaret: 
É uma reflexão sobre as finalidades da educação e uma análise objetiva de suas 
condições de existência e de funcionamento; ela está em relação direta com a prática 
educativa que constitui seu campo de reflexão e de análise, sem, todavia, confundir-
se com ela (Mialaret, 1991, p. 9, apud Libâneo, 2002, p. 143) 

 

Em relação ao trabalho docente, Libâneo (2002) acrescenta: 
O trabalho docente é pedagógico porque é uma atividade intencional, implicando 
uma direção (embora nem todo trabalho pedagógico seja trabalho docente). O que 
significa dizer que todo ensino supõe uma ‘pedagogização’, isto é, supõe uma 
direção pedagógica (intencional, consciente, organizada), para converter as bases da 
ciência em matéria de ensino (p. 34-35). 

 

Esta pesquisa considera a totalidade da prática educativa, mas se volta para a sala de 

informática como ambiente de ensino e aprendizagem, caracterizando-se, portanto, como uma 

pedagogia escolar, preocupada em “investigar fatos, processos, estruturas, contextos, 

problemas, referentes à educação escolar, isto é, à instrução e ao ensino” (Libâneo, 2002, p. 

97). A preocupação desta pesquisa é com elementos de situações pedagógicas. Implica, 

portanto, na análise do trabalho docente e de suas relações quando utiliza o laboratório de 

informática.  

No entanto, o termo “situações pedagógicas” é utilizado por Altet (2000). Esta autora 

apresenta uma outra concepção do que seja o pedagógico. Diferentemente de Libâneo, Altet 

(2000) acredita que o pedagógico se refere ao ensino, separando professor / aluno no processo 

de análise específica das investigações das práticas dos professores. Preocupada em contribuir 

para as análises das investigações, ao trabalhar os dados coletados em situações reais do 

microssistema da sala de aula, a autora faz uma diferenciação entre situações pedagógicas e 

situações didáticas nos processos investigativos e de análise das aulas nas escolas.  

O que denomina de situações educativas, específicas do microssistema da sala de 

aula, então, é dividida, pela autora, em situações pedagógica e didática. A pedagógica “estuda 
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a articulação do processo de ensino-aprendizagem ao nível da relação funcional professor-

aluno e da ação do professor em situação” (p.9). Já a didática “estuda a articulação do 

processo ensino-aprendizagem ao nível da estruturação do saber e da sua apropriação pelo 

aprendente” (p.9). Como se pode observar é uma concepção diferente de Libâneo, visto que 

para ele o que é didático no campo da Pedagogia é chamado de situações educativas 

(divididas em pedagógicas e didáticas) por Altet. 

Altet acredita que o campo da Pedagogia, nesse microssistema, transforma a 

informação em saber, num processo de mediatização por parte do professor.  
Na sua prática na aula, qualquer professor preenche duas funções interligadas e 
complementares: uma função didática de estruturação e de gestão dos conteúdos e 
uma função pedagógica de gestão interativa dos acontecimentos na aula (p. 15). 

 

Mostra, ainda, que o processo de ensino-aprendizagem é objeto tanto da Pedagogia 

quanto da didática, mas sob ângulos diferentes. Para a didática, o processo de ensino-

aprendizagem envolve a estruturação do saber e a sua apropriação pelo aprendente, enquanto 

a Pedagogia se relaciona com o processo de ensino-aprendizagem sob o ângulo das relações 

funcionais entre professor-aluno e as ações do professor. “A natureza da ação pedagógica é da 

ordem da mediação, da regulação funcional, da tutoria, da facilitação entre os diversos 

elementos do processo ensino-aprendizagem” (Altet, 2000, p. 17). 

Os dados coletados se mostraram diversificados e em grande quantidade, exigindo a 

busca por uma sistematização. Foi neste sentido que a contribuição das análises levantadas na 

obra de Altet ajudou no processo metodológico dessa pesquisa. Foi a teoria de Altet que me 

levou a perceber diferentes elementos que tinha observado nos laboratórios das três escolas. O 

conceito geral de situações pedagógicas contribuiu no andamento inicial do estudo, nas 

reflexões iniciais. No entanto, no desenvolvimento do estudo e na análise dos dados, senti que 

o pedagógico poderia ser mais amplo do que a própria nomenclatura de prática docente, dada 

a dinâmica que envolve uma intenção educativa. Esta, acredito, vai além da conjuntura do 

professor. O laboratório de informática exige uma integração entre outras dimensões que não 

somente o envolvimento do professor; portanto, a intenção educativa vem de outros campos, 

que chamo também de pedagógicos, como a política e o currículo, e de outros elementos, 

como a coordenação e a direção da escola. Considero pertinentes as idéias de Altet para esta 

investigação porque ela diferencia os elementos que envolvem os alunos – aos quais 

denomina de situações didáticas –, mantendo o foco da pesquisa no professor – denominada 

de situações pedagógicas –, o que facilitou o olhar investigativo específico das práticas 
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docentes. Entretanto, busquei uma concepção mais completa, como a que Libâneo apresenta, 

do que seja pedagógico, mas mantive e utilizei a contribuição da análise das situações 

pedagógicas e das práticas dos professores feita nos estudos de Altet, mantendo a sua 

nomenclatura. Não denomino de situações educativas, mas de situações pedagógicas, pela 

ênfase que faço na investigação da pessoa do professor, considerando suas articulações e 

interações didáticas, com os alunos, e educativas, com a totalidade da prática educativa. 

A referência das situações pedagógicas dessa investigação é a concepção de 

indissociabilidade entre o ensino e a aprendizagem, tendo a Pedagogia como o estudo da 

prática educativa, como apresenta Libâneo (2002). Altet (2000) contribuiu com o olhar nos 

dados, a centralização no professor e a compreensão do objeto de investigação, apesar de sua 

concepção de Pedagogia e didática serem insuficientes para a análise dos dados desse estudo. 

Gaston Mialaret, responsável pelo prefácio do livro da autora, mostra que a 

contribuição de Altet está inscrita na evolução da ciência da educação, por oferecer elementos 

de reflexão sobre instrumentos conceituais nas pesquisas em educação, especificamente nas 

escolas, e das situações educativas (situações pedagógicas e situações didáticas) de sala de 

aula. Foi essa contribuição que busquei nas teorias da autora. Mialaret considera que a 

elaboração de instrumentos de análise de situações educativas, bem como a utilização desses 

instrumentos na formação de professores, visando possibilitar melhorias a essas situações 

educativas, constitui um importante movimento na formação de professores. 

É esta a análise que proponho na investigação dos laboratórios de informática: uma 

investigação sob um olhar pedagógico, na perspectiva de Libâneo, mas que conta com a 

estrutura das práticas dos professores divididos em níveis trazidas por Altet, sob as situações 

educativas. 

Porém, esse processo é mais complexo do que o triângulo pedagógico professor-

aluno-conhecimento, visto que esse modelo não dá conta da dinâmica e do fluxo que envolve 

as situações educativas (pedagógicas e didáticas). Dentro do laboratório de informática, como 

relatou Faria (2001) na sua pesquisa, os alunos são mais falantes, ativos e dinâmicos, 

exigindo, portanto, uma compreensão mais dinâmica do processo de aprendizagem por parte 

do professor. Essa compreensão se refere às relações de ensino-aprendizagem que se dão 

entre os sujeitos, como os professores constroem o conhecimento quando saem de uma rotina 

de sala de aula e passam a trabalhar em outro ambiente, que pode ser estimulador da 

aprendizagem ou não. Sem contar o processo de mediação exercido pela tecnologia. 

A proposta desta investigação dos elementos de situações pedagógicas que 

possibilitam uma melhor utilização do laboratório de informática é considerar a circulação de 
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fluxos existente no cenário que envolve essas situações, bem como entre os alunos e entre 

professor/aluno, não focando, portanto, no fator da transformação da informação e nem na 

apropriação do saber pelo aprendente. Para Altet, o processo de ensino-aprendizagem circula 

sob quatro dimensões articuladas na situação educativa: professor, aprendente, comunicação e 

saber, dentro do campo da situação pedagógica e da situação didática articulada, com uma 

casualidade recíproca do processo, na forma de um espiral. Dentro do processo de ensino-

aprendizagem ocorrem fluxos de situações pedagógicas e didáticas, sendo que, para a autora 

“o fluxo da pedagogia é da ordem da atividade, da relação dinâmica professor/alunos, da 

gestão do fluxo de informação existente entre estes últimos” (2000, p. 17). Acrescento, aqui, à 

idéia apresentada por Altet, o processo e o fluxo de informações desencadeadas pelo 

computador e pelo acesso a softwares ou à Internet, contextualizados no processo de ensino-

aprendizagem. Esse fluxo desencadeado pelo computador enfatiza a dimensão da 

comunicação evidenciando a influência no processo de ensino e aprendizagem.  

Considerando as situações pedagógicas a partir das concepções apresentadas, 

contextualizadas no ambiente informatizado e no processo de ensino-aprendizagem, é que 

construí a análise de elementos de situações pedagógicas mobilizadoras de melhor utilização 

do laboratório de informática, consubstanciada pelos dados coletados nos ambientes 

informatizados.  

Com a contribuição no processo metodológico, Altet acrescenta a esse estudo 

instrumentos que descrevem as práticas observáveis a partir de três níveis básicos: interativos, 

mediadores e situacionais. Para a estruturação dos dados, utilizei esses níveis, buscando 

refletir sobre a problemática apresentada, em diferentes categorias, levantadas a partir dos 

dados coletados.  

Altet mostra que esses níveis são instrumentos conceituais que permitem apresentar 

as situações pedagógicas, descrevendo-os da seguinte forma:  
I – Ao nível dos processos interativos observáveis: 

 - os modos de ação e os modos de comunicação; 

II – Ao nível dos processos mediadores subjacentes: 

 - os modos cognitivos e os modos de adaptação; 

III – Ao nível dos processos situacionais: 

 - os cenários e as decisões interativas (2000, p. 52). 

 

Inspirada em Altet levanto dois níveis de análise dos dados, utilizando os termos, 

mas não me restrinjo aos seus conceitos, uma vez que é inviável a separação entre o professor 
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e o aluno, também o ensino e a aprendizagem, embora tenha sido essa teoria que me ajudou a 

perceber metodologicamente um e outro.  Para a exploração e estudo dos dados coletados nas 

situações pedagógicas nos laboratórios de informática, agrupei os níveis dos processos 

interativos e mediadores, categorizando elementos como a relação curricular, tendo a 

informática como meio, e o processo mediador e o diálogo existentes nas situações 

pedagógicas. O nível dos processos situacionais das situações pedagógicas no laboratório de 

informática será categorizado nos elementos que envolvem as influências das dimensões 

macro e meso no trabalho docente e a relação estabelecida entre os professores e a 

informática.  

Percebe-se que a situação pedagógica que conceituo ultrapassa a sala de aula e vai 

além dos muros da escola, sendo que o professor é influenciado por um cenário nas 

dimensões macro, meso e micro na sua atuação. Pela centralidade da investigação no 

professor, nomeio de situações pedagógicas, mas que se articula com as teorias e prática de 

ensino e aprendizagem, no campo da didática, e os contextos em que estão inseridas. Desta 

forma, têm-se, então, dois níveis que descrevem as situações pedagógicas dentro de categorias 

de análise, ou seja, o interativo-mediador e o nível situacional, cada qual com seus elementos 

constitutivos. O aprofundamento do estudo sobre esses níveis é apresentado no Capítulo III, 

quando faço a apresentação, discussão e análise dos dados, nas respectivas categorias. 

Mas quais seriam os elementos para garantir uma melhor utilização do laboratório de 

informática? Melhor utilização baseada em quais parâmetros? Uma melhor utilização, ou uma 

situação que foi bem-sucedida, também são termos que exigem esclarecimento e 

posicionamento da pesquisadora. Mas o que significaria uma boa utilização do laboratório de 

informática? Quais são os indicativos dessa prática? Essas são questões preliminares quando 

se propõe uma investigação com essas características. Muitos estudos científicos tiveram esse 

caráter, por exemplo, o que teve como objeto as professoras alfabetizadoras bem-sucedidas 

(Oliveira, 1989) ou outras temáticas (citadas por André, 1995; André e Mediano, 1986; 

Guarnieri, 1990; Libâneo, 1984; Monteiro, 1992). Diferentes estudos definiram o bem-

sucedido mediante indicação de alunos (Cunha, 1988 apud André 1995), ou pelo índice de 

aprovação do professor (Kramer e André, 1984 apud André, 1995).  

A pesquisa de Oliveira (1989) apontou que a escola, como instituição, é vista como 

variável significativa que determina o sucesso da professora alfabetizadora, e, entre as 

professoras observadas, o que a pesquisadora percebeu de semelhante foram os hábitos de 

compromisso, seriedade, disciplina e formação de hábitos no trabalho com as crianças, bem 
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como a intuição dessas profissionais, já que se trata de atividade prática e baseada na 

experiência, ou seja, uma prática real, com suporte em uma fonte de saber.  

Já André (1995) argumenta que as conclusões da pesquisa com alfabetizadoras bem-

sucedidas não permitiram definir um modelo único de professoras com esse perfil, mas 

apenas constatar que algumas tinham apoio pedagógico-administrativo diferenciado, enquanto 

outras não. Da mesma forma, constatou que algumas escolas possuíam uma proposta 

pedagógica e outras não. Para a autora, “faltou uma análise da relação entre o contexto 

pedagógico e as práticas específicas das professoras” (p. 69). 

Percebe-se que a dificuldade está na legitimação da escolha, como campo de 

investigação, de quais são as professoras bem-sucedidas.  Já sobre as escolas que apresentam 

uma boa utilização do laboratório de informática, o processo é mais complexo ainda. André 

(1995) aponta que uma das saídas é não considerar os critérios adotados como pontos de 

análise definitivos e fechados, devendo-se, até mesmo no decorrer do trabalho, questionar 

esses critérios e levantar reflexões diversas. Mas desviar o foco da análise do fracasso da 

prática docente é um grande motivador da pesquisa com professores que fazem uma boa 

utilização do laboratório de informática. 

É este o enfoque pretendido, ou seja, desviar o olhar de pesquisadora dos fracassos 

das situações pedagógicas do trabalho docente na utilização dos laboratórios de informática e 

focar o que tem sido feito de válido, para que possam ser apresentados os elementos que 

possibilitam essa melhor utilização. É buscar identificar as situações pedagógicas que vêm 

dando certo na utilização do laboratório na escola e a natureza dos êxitos obtidos. 

Traçar um parâmetro a priori não é conveniente, conforme argumenta André, 

justamente por se tratar de uma pesquisa qualitativa que busca identificar elementos de 

situações pedagógicas mobilizadoras de uma melhor utilização do laboratório de informática, 

para então se traçar uma análise. Fazer, portanto, uma revisão da literatura antes da coleta de 

dados poderia conduzir a uma conclusão precoce, influenciando as análises e o recorte das 

categorias. Neste sentido, optei por não fazer uma revisão substancial da literatura e não criar 

parâmetros precocemente, antes da coleta de dados.  

Vale destacar o que Bodgan e Biklen alertam sobre questões relacionadas ao 

planejamento da pesquisa: 
Nas fases iniciais de um estudo não se pode saber qual a literatura a articular com os 
dados relevantes que venha a obter. Alguns investigadores qualitativos experientes 
aconselham os principiantes a não efectuar revisões substanciais de literatura antes 
da recolha de dados, mesmo que estejam certos da relevância da literatura. A revisão 
de literatura pode influenciar, demasiadamente, a recolha de temas e, assim, limitar a 
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análise indutiva – uma vantagem importante da abordagem qualitativa (1999, p. 
105). 

 

No entanto, fez-se necessário delimitar o campo da pesquisa, ou seja, identificar as 

escolas com as quais trabalhar, para proceder a análise dos elementos de situações 

pedagógicas mobilizadoras de uma melhor utilização do laboratório de informática. A busca 

pela delimitação do campo de pesquisa, foi uma definição que exigiu muita reflexão, já que 

demandava a definição de critérios para a escolha das escolas com as quais trabalhar. No 

momento da descrição da delimitação do campo de pesquisa, esta questão será apresentada. 

 

2.1 Metodologia 
 

A estratégia metodológica de coleta de dados foi a pesquisa qualitativa do tipo 

etnográfica, utilizando instrumentos como observações, análise de documentos e entrevistas 

com os professores pesquisados em três escolas públicas de Goiânia-GO. As categorias foram 

delineadas pelos próprios dados da pesquisa de campo, sendo reflexo do recorte feito para 

teorizar sobre os elementos de situações pedagógicas mobilizadoras de uma melhor utilização 

do laboratório de informática. 

Bodgan e Biklen (1999) mostram que os dados da pesquisa qualitativa são ricos em 

detalhes e descritivos, e referidos a pessoas, conversas, ambientes e ações. Mostram os 

autores que “a abordagem à investigação não é feita com o objetivo de responder a questões 

prévias ou de testar hipóteses. Privilegiam, essencialmente, a compreensão dos 

comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da investigação” (p. 16). 

Para uma abordagem qualitativa de pesquisa, identificar a freqüência dos 

comportamentos, não é o mais importante, e sim, como nesta investigação, compreender os  

elementos de situações pedagógicas mobilizadoras de uma melhor utilização do laboratório de 

informática.  

Para os autores, a abordagem qualitativa de pesquisa tem cinco características:  
1.Na investigação qualitativa, a fonte directa dos dados é o ambiente natural, 
constituindo o investigador o instrumento principal; 

2.A investigação qualitativa é descritiva; 

3.Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 
simplesmente pelos resultados ou produtos; 

4. Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva; 

5. O significado é de importância vital na abordagem qualitativa (Bodgan e Biklen, 
1999, p. 47-50). 
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André (1995), no entanto, faz reservas em relação à pesquisa qualitativa, no que se 

refere a uma generalização desse conceito a todos os tipos de pesquisa que não sejam 

quantitativas, por exemplo, pesquisas do tipo história de vida ou estudo de caso, como 

também a pesquisa-ação. Para a autora, é preciso caracterizar a que tipo de pesquisa 

qualitativa a investigação se refere.  
É comum encontrarmos trabalhos que se definem como “qualitativos” simplesmente 
por não usar dados numéricos ou por usar técnicas de coleta consideradas 
qualitativas – como por exemplo a observação. Encontramos, também, sob essa 
denominação uma variedade imensa de tipos de pesquisa que vão desde trabalhos 
descritivos até os estudos históricos, os estudos clínicos ou a pesquisa-ação. 
Não sei em que medida seria desejável deixar que todos esses conceitos 
convivessem pacificamente. No meu ponto de vista essa coexistência pode ser 
prejudicial ao desenvolvimento da abordagem qualitativa, primeiro porque pode 
levar a um exagero de chamar de qualitativa qualquer estudo, seja ele bem ou mal 
planejado, desenvolvido e relatado, o que pode levar a um total descrédito da 
abordagem qualitativa. Além disso, ao se aceitar essa ambigüidade de conceituações, 
pode-se deixar de discutir os fundamentos teóricos e epistemológicos desses 
estudos, o que seria, aí sim, lamentável (André, 1995, p. 23). 

 

O estudo com abordagem qualitativa que tem como perspectiva a cultura é chamado 

de etnografia.  
Na sua forma mais perfeita, a etnografia deve explicar o comportamento das pessoas 
recorrendo à descrição daquele conhecimento que estas possuem (...). A etnografia 
consiste numa “descrição profunda”. Quando se examina a cultura com base nesta 
perspectiva, o etnógrafo depara-se com uma série de interpretações da vida, 
interpretações do senso comum, que se torna difícil separar umas das outras. Os 
objectivos do etnógrafo são os de apreender os significados que os membros da 
cultura têm como dados adquiridos e, posteriormente, apresentar às pessoas 
exteriores à cultura (Bodgan e Biklen, 1999, p. 58-59). 

 

No campo da educação, a preocupação com o processo educativo tem levado os 

pesquisadores a utilizar técnicas associadas à etnografia e a atuar como mediadores constantes 

da coleta de dados, permanecendo por um período maior em campo; preocupam-se mais com 

os significados e com o processo de pesquisa. Neste sentido, André argumenta: 
Se o foco de interesse dos etnógrafos é a descrição da cultura (práticas, hábitos, 
crenças, valores, linguagens, significados) de um grupo social, a preocupação central 
dos estudiosos da educação é com o processo educativo. Existe, pois, uma diferença 
de enfoque nessas duas áreas, o que faz com que certos requisitos da etnografia não 
sejam – nem necessitem ser – cumpridos pelos investigadores de questões 
educacionais (...) O que se tem feito pois é uma adaptação da etnografia à educação, 
o que me leva a concluir que fazemos estudos do tipo etnográfico e não etnografia 
no seu sentido estrito (1995, p. 28). 

 

Esta pesquisa tem a perspectiva de identificar, na cultura escolar, os elementos de 

situações pedagógicas mobilizadoras de uma melhor utilização do laboratório de informática. 



 35

Desta forma, a considero como uma pesquisa “do tipo” etnográfica, por buscar conhecer o 

objeto de pesquisa em sua inserção no contexto de escola pública como um espaço cultural 

vivo e dinâmico. 

Ter como objeto os elementos de situações pedagógicas mobilizadoras de uma 

melhor utilização do laboratório de informática exige compreender a cultura e o 

comportamento das unidades escolares pesquisadas, para então levantar e analisar esses 

elementos. 

São características desse tipo de pesquisa, a preocupação com a maneira pela qual as 

pessoas vêem a si mesmas, mantendo contato com a situação a ser estudada, e possibilidade 

de formular hipóteses, teorias e conceitos a partir de uma gama enorme de dados descritivos 

gerados pelas técnicas de coleta de dados.  

Para André (1995), “o que esse tipo de pesquisa visa é a descoberta de novos 

conceitos, novas relações, novas formas de entendimento da realidade” (p. 30). Essa é a busca 

desta investigação, relacionada às situações pedagógicas nos laboratórios de informática. É 

constante a preocupação com as pequenas ações aparentemente desinteressadas, os costumes, 

as atitudes e expressões que permeiam as interações entre o grupo social das escolas 

pesquisadas.  

Bodgan e Biklen salientam que os dados da pesquisa qualitativa são essencialmente 

descritivos, baseados em notas da pesquisa de campo, nos discursos dos sujeitos e em 

documentos oficiais e outros. Desta forma, os instrumentos utilizados nesta pesquisa foram 

entrevistas abertas, áudio-gravadas e posteriormente transcritas na íntegra, anotações em 

protocolos de registros e diário de campo, observações e documentos oficiais que envolvem 

as unidades escolares pesquisadas. Os protocolos de registros descrevem as aulas observadas 

nos laboratórios de informática na íntegra, enquanto o diário de campo descreve as anotações, 

comentários e observações que fiz como pesquisadora, nos momentos em que estive no 

campo de pesquisa. 

Duas características importantes na pesquisa do “tipo” etnográfica são a descrição e a 

indução, que buscam a formulação de um conceito ou teoria, não visando uma testagem ou 

experimentação. Como pesquisadora, tenho a crença de que a relação estabelecida com as 

escolas-campo de pesquisa não é neutra, portanto, procuro fazer uma descrição detalhada das 

situações observadas e das idéias e dados apresentados pelos sujeitos pesquisados. Utilizo, 

para isso, citações literais dos dados coletados para explicitar as análises e os elementos 

encontrados dentro das categorias e níveis de análise levantados a partir desses dados. 
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Os estudos realizados simultaneamente em múltiplos locais – como este, que tem 

como campo três unidades escolares – têm a característica do método comparativo constante. 

Para Glaser, os passos do método comparativo constante são: 
1. Inicie a recolha dos dados; 
2. Procure situações-chave, acontecimentos recorrentes ou actividades com base nos 
dados que constituam categorias a estudar; 
3. Recolha dados que proporcionem muitos incidentes das categorias em estudo, 
procurando a diversidade das dimensões subjacentes as categorias; 
4. Escreva sobre as categorias que está a explorar, tentando descrever e justificar 
todos os incidentes que possui nos seus dados enquanto procura, incessantemente, 
novos incidentes; 
5. Trabalhe com os dados e com o modelo emergente para descobrir processos 
sociais e relações básicas; 
6. Ocupe-se da amostragem, codificação e escrita, à medida que a análise se 
concentra nas categorias principais (1978, apud Bodgan e Biklen, 1999, p. 103). 

 

O método de pesquisa qualitativa é utilizado, justamente, em estudos que têm 

múltiplos locais simultâneos de pesquisa. Neste caso, o campo de pesquisa é composto por 

três escolas públicas de Goiânia-GO e os dados foram coletados simultaneamente, ou seja, no 

mesmo período. Assim, tracei constantemente uma comparação entre os locais de pesquisa, 

desde a coleta até o processo de escrita e análise final dos dados. Para Bodgan e Biklen, esse 

método tem uma análise precoce dos dados. “A análise formal se inicia precocemente e está 

praticamente concluída no final da recolha dos dados” (1999, p. 102). A análise precoce dos 

dados se deu pelo fato de esta investigação ser um subprojeto da pesquisa “REDUCATIVA – 

Rede de comunicação educativa – capacitação integrada: universidade e escolas públicas de 

educação básica”, desenvolvida na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás 

e ligada ao Núcleo de Formação e Profissionalização Docente na Linha de Pesquisa Formação 

e Profissionalização Docente, dentro do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira. 

Inicialmente, procurei fazer a seleção do campo de pesquisa, com a participação das 

demais pesquisadoras da REDUCATIVA, para, então, iniciar a coleta de dados, como propõe 

o método comparativo constante. No momento da coleta de dados nas escolas selecionadas, 

foram traçadas discussões com o grupo da REDUCATIVA e algumas situações-chave foram 

se tornando evidentes, a ponto de serem consideradas, posteriormente, categorias. Desde a 

coleta de dados foram realizados estudos e discussões com o propósito de analisá-los, para, 

então, identificar, no caso específico desta investigação, os elementos de situações 

pedagógicas mobilizadoras de uma melhor utilização do laboratório de informática presentes 

em cada instituição pesquisada. Por se tratar de uma investigação desenvolvida 

simultaneamente em múltiplos locais, a comparação entre os campos de investigação foi algo 

inevitável. 
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Faz-se necessário apontar a relação de minha investigação com a pesquisa 

REDUCATIVA, não apenas por ser um subproduto desta, mas também por haver contribuído 

para que esse processo fosse enriquecedor na construção de conhecimento e exploração de um 

tema tão complexo como a informática e as novas tecnologias na educação.  

 

2.2. Pesquisa REDUCATIVA 

A pesquisa “REDUCATIVA – Redes de comunicação educativa – capacitação 

integrada: universidade e escolas públicas de educação básica” está sob a responsabilidade da 

professora doutora Mirza Seabra Toschi e os seus membros são Daniela da Costa Britto 

Pereira Lima, esta pesquisadora, Juliana Guimarães Faria e Márcia Marques Paes Leme. 

Os objetivos da pesquisa REDUCATIVA estão voltados para a criação de uma rede 

de comunicação entre as escolas públicas de educação básica e a Universidade, para o 

fortalecimento da discussão sobre a aproximação das tecnologias com a educação. Os 

subprojetos dessa pesquisa focam três elementos de investigação: formar professores para o 

uso da informática e de softwares de autoria, buscando refletir sobre o processo de construção 

de conhecimento do professor em formação; a presença da Internet nas escolas; e a análise de 

elementos de situações pedagógicas mobilizadoras de uma melhor utilização dos laboratórios. 

Todos os subprojetos tiveram como foco buscar situações bem-sucedidas e trabalhar com os 

professores que estivessem inseridos nesse contexto.  

Para buscar esse contexto de uso bem-sucedido dos laboratórios por professores e 

escolas, nós, pesquisadoras, seguimos a trilha traçada por André (1995), ou seja, não fazer 

uma definição a priori, mas deixar que ao longo do processo essa definição fosse tomando 

corpo, de acordo com os dados coletados. Até porque o que pode ser uma boa utilização para 

uns pode não ser para outros. Para coletar os primeiros dados para a definição do campo de 

investigação, nós três, conjuntamente, visitamos representantes das redes municipal e estadual 

de ensino de Goiânia, que são responsáveis pelo acompanhamento dos laboratórios de 

informática nas escolas. Como os subprojetos estavam ligados às tecnologias e aos 

laboratórios de informática, essa foi a estratégia e o critério inicial.  

Os responsáveis pelo acompanhamento dos laboratórios nas escolas são os Núcleos 

de Tecnologias Educacionais – NTEs, ligados ao ProInfo. Em Goiânia, existem dois NTEs 

instalados: um da rede municipal de ensino e outro do sistema estadual de educação. Rocha 

(2001) pesquisou esses NTEs e levantou como se caracteriza o seu trabalho e o seu vínculo 

com o programa do governo federal de informática educativa - ProInfo, bem como a sua 
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implantação em Goiás. Então, o NTE é uma instância participante de uma política de 

informática para a educação que se caracterizou, segundo Rocha, como instância fim, embora 

devesse atuar como meio de apoio aos professores e às escolas. A escola deveria ser a 

instância fim do ProInfo, mas, devido às políticas estabelecidas, como também mostrou 

Cotrim (2002), o impacto não mudou a rotina efetiva da organização escolar. 

Essas conclusões sobre o ProInfo e os NTEs levantaram questões importantes para a 

definição das escolas-campo de pesquisa, tanto para a formação dos professores como para 

investigar a Internet e as situações pedagógicas, ou seja, os três subprojetos da pesquisa 

REDUCATIVA. As discussões da equipe centraram-se no questionamento de o NTE ter  

realmente o mapeamento da utilização dos laboratórios de informática das escolas, visto que a 

escola não recebe o impacto das políticas educacionais. Todavia, considerando o número de 

escolas que já possuíam laboratório na época do levantamento inicial dos dados da pesquisa – 

um total de 46 escolas públicas, municipais e estaduais, em 2003 –, era difícil definir um 

critério de escolha das escolas que poderiam ser bem-sucedidas na utilização dos laboratórios 

de informática. 

Surgiu, então, das discussões entre as pesquisadoras, o primeiro critério para a 

definição das escolas-campo que pudesse delinear e indicar aquelas onde poderia haver uma 

melhor utilização do laboratório de informática, ou seja, o de buscar a visão que os NTEs 

tinham sobre o trabalho das escolas. Dessa forma, visitamos os NTEs, tanto do sistema 

estadual quanto da rede municipal, para receber as indicações e levantar as informações 

necessárias à continuidade do processo de pesquisa. 

 

Visita ao NTE estadual em Goiânia 

 

No NTE responsável pelo sistema estadual de educação, tivemos acesso a uma 

listagem das escolas que estavam sendo acompanhadas, localizadas nos municípios de 

Trindade, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Inhumas e Goiânia. A equipe da pesquisa 

REDUCATIVA definiu que as escolas que a interessavam deveriam ser de Goiânia, 

justamente por ser a capital do Estado, ter um número maior de laboratórios e também por ser 

a cidade em que suas integrantes residem. 

Das 33 escolas estaduais apresentadas pelo NTE do Estado, 12 eram fora de Goiânia 

e, portanto, estavam fora do campo da pesquisa. Das 21 escolas que restaram, cinco tiveram 

os equipamentos de seus laboratórios roubados, ou estavam desativados ou em reforma. Das 

16 escolas estaduais em Goiânia que estavam com seus laboratórios em funcionamento, uma 
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era do sistema federal. A escola do sistema federal tinha laboratório de informática do ProInfo 

e era acompanhada pelo NTE do Estado. Como havia apenas uma escola do sistema federal, e 

pela característica da instituição, essa foi a primeira a ser escolhida para a pesquisa 

REDUCATIVA, apesar de, até então, não ter sido cogitada a inclusão de escola dessa esfera 

pública. Para o meu projeto, que cuida especificamente de situações pedagógicas, foi a 

primeira escola que escolhi como campo de investigação.  

Desta forma, restaram 15 escolas estaduais que poderiam ser indicadas pelo NTE 

como instituições com trabalhos bem-sucedidos de utilização do laboratório. Mas, ao mesmo 

tempo, problematizamos se as escolas estaduais em Goiânia que estavam com laboratórios 

desativados não seriam instituições com um bom desenvolvimento com a informática, mas 

cujo funcionamento estava momentaneamente suspenso. Entretanto, não foi possível verificar 

essa possibilidade, em virtude da situação em que encontravam os equipamentos e as 

estruturas dessas salas. 

Das 15 instituições educativas potenciais para o campo da pesquisa, o representante 

do NTE estadual informou que em seis escolas o laboratório era muito novo e os professores 

ainda estavam em processo de capacitação, restando, então, nove instituições. Nesse 

momento, identificamos mais um elemento para compor a situação de instituições 

consideradas pelo NTE como bem-sucedidas no uso do laboratório, ou seja, escolas cujos 

professores já haviam recebido capacitação para o uso da informática e que estão com os 

laboratórios instalados há mais tempo. Retomamos, então, as pesquisas já realizadas em Goiás 

e que indicavam a necessidade de formar os professores para uma melhor utilização do 

laboratório (Lenza, Rocha, Cotrim, Carvalho, Ferreira, Castro e Faria). 

O quadro traçado, então, foi o seguinte: das 33 escolas iniciais, nove foram 

previamente indicadas para serem possíveis campos de pesquisa de situações educativas bem-

sucedidas no laboratório de informática. Para o subprojeto de pesquisa sobre a Internet, esse 

número foi reduzido para contemplar apenas as seis escolas que acessavam a Internet no ano 

de 2003.  

Para delimitar outros elementos iniciais de indicação de uma prática bem-sucedida, 

nós, da equipe da REDUCATIVA, questionamos o representante do NTE do sistema estadual 

se havia, entre as nove escolas restantes, algumas que poderiam ser consideradas como as que 

desenvolvessem um bom trabalho, que tivesse uma melhor utilização do laboratório. A 

multiplicadora com a qual conversamos no NTE informou que duas delas tinham uma 

concepção muito tradicional e que, por isso, não seria interessante para nós as pesquisarmos, e 

que as demais desenvolviam projetos de aprendizagem e realizavam um bom trabalho. Como 
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estávamos levantando, nesse momento da pesquisa, a visão do NTE sobre situações bem-

sucedidas, essas escolas foram descartadas como possíveis campos de pesquisa. Dessa forma, 

restaram sete escolas estaduais. Surgia, assim, mais uma característica para orientar a escolha  

de escolas com trabalhos apontados teoricamente como bem-sucedidos com relação ao uso do 

laboratório de informática, ou seja, instituições com práticas que superassem o ensino 

tradicional e que desenvolviam projetos de aprendizagem dentro dos laboratórios.  

A crítica à prática tradicional de educação com o uso da tecnologia já tinha sido 

indicada, pelas pesquisas de Castro (2001) e Faria (2001), como uma concepção que precisava 

ser superada, principalmente quando o trabalho envolvia o laboratório de informática, 

justificada pela dinâmica de trabalho com o qual os alunos ficam envolvidos. Com relação ao 

trabalho com projetos, vimos nas pesquisas de Carvalho (2001) e Lenza Jr. (2000) a 

importância dada ao trabalho com projetos bem-articulados entre o grupo de profissionais 

envolvidos, e não apenas projetos elaborados por somente um profissional da escola. 

Entretanto, esses pesquisadores não se manifestaram em relação especificamente aos projetos 

de aprendizagem, ou aos tipos de projetos determinados e com concepções específicas.  

Então, o quadro traçado das idéias apresentadas pelo NTE estadual sobre as 

instituições bem-sucedidas mostrou as seguintes características: a) escolas que estavam com 

seus laboratórios em funcionamento; b) professores já capacitados; c) práticas não 

tradicionais; d) e que desenvolviam projetos de aprendizagem. Ficamos, assim, com sete 

escolas, sendo seis com acesso à Internet. 

Como não havia dados mais precisos sobre essas sete instituições, nós, da equipe da  

REDUCATIVA, dividimos as instituições e visitamos todas para, então, definirmos quais 

seriam os campos de investigação de cada subprojeto. A intenção era definir um número 

inferior a sete instituições, em virtude de a pesquisa qualitativa exigir um tempo maior para 

cada instituição pesquisada. Para as escolas da rede municipal, o processo foi semelhante.  

 

Visita ao NTE municipal em Goiânia 

 

Na visita ao NTE da rede municipal de educação, a proposta apresentada por nós, 

pesquisadoras da REDUCATIVA, foi a mesma: pesquisar escolas bem-sucedidas na 

utilização do laboratório de informática. Recebemos uma relação de 25 escolas que possuíam 

laboratórios de informática naquele ano (2003). 

A representante do NTE municipal, ao ser indagada sobre a existência de 

experiências bem-sucedidas na utilização do laboratório, respondeu que não havia como 
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apontar uma única escola, porque as tentativas de uso específico do laboratório são diferentes 

em cada uma delas, dependendo do período escolar, do tamanho da escola, do tempo em que 

o laboratório já estava instalado, ou seja, que existiam características que interferiam na 

organização e uso do laboratório. No entanto, indicou oito escolas do ProInfo da rede 

municipal como possíveis instituições que estariam desenvolvendo um melhor trabalho, em 

virtude do maior tempo de instalação dos laboratórios.  

Em relação às escolas municipais que acessavam a Internet, a informação foi que a 

rede municipal, no ano de 2003, ainda não possuía escolas com acesso à web. Por esse 

motivo, o subprojeto sobre a presença da Internet na escola, não contemplou essas 

instituições.  

Neste sentido, o termo bem-sucedido agregou outro componente no campo da 

pesquisa, ou seja, de acordo com o NTE municipal, as escolas tinham uma atuação diferente 

umas das outras, mas as que possuíam laboratório há mais tempo já haviam feito muitas 

tentativas e poderiam estar desenvolvendo um trabalho melhor. 

Ficamos, portanto, com oito escolas municipais, sete estaduais e uma federal como 

potenciais campos de pesquisa, visto que teríamos que verificar a disponibilidade das 

instituições de nos receber, como pesquisadoras da REDUCATIVA. 

 

Lócus de pesquisa 

 

Foram visitadas pela equipe da REDUCATIVA todas as 16 escolas (oito municipais, 

sete estaduais e uma federal) com um relatório de identificação a ser preenchido em cada uma 

das nossas visitas. Ao chegarmos às escolas, apresentamos a proposta de pesquisa e buscamos 

informações com a coordenação e a direção para saber sobre uma possível boa utilização do 

laboratório. 

Como indicou André (1995), não foi definido nenhum parâmetro inicial do que seria 

uma melhor utilização do laboratório, mas construiu-se esse conceito no decorrer da pesquisa. 

Inicialmente, trabalhamos com a visão dos gestores: os NTEs, que indicaram alguns critérios 

sobre o que entendiam como uma melhor utilização do laboratório: a) laboratório em 

funcionamento; b) professores que já receberam formação; c) professores que trabalham com 

projetos e não são tradicionais; d) escolas com laboratórios há mais tempo. 

Desta forma, outras características compuseram a definição das escolas-campo de 

investigação da pesquisa REDUCATIVA. O elemento novo veio da visão da direção e da 

coordenação da escola sobre o trabalho realizado pelos seus profissionais. 
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Após a visita a todas as escolas, levantou-se o seguinte quadro: a) das 16 escolas, 

sete possuíam acesso à Internet; b) a direção e a coordenação apresentaram-nos o laboratório 

como um ambiente muito ou pouco utilizado pelos professores, situações bem-sucedidas. 

Quando o laboratório era utilizado, disseram-nos que todos os trabalhos eram desenvolvidos 

com projetos, não citando se eram especificamente projetos de aprendizagem, mas apenas se 

referindo a projetos. 

Com esses dados, não foi possível definir critérios fechados de escolas consideradas 

como instituições que utilizam bem o laboratório de informática, mas apenas levantar 

características para a definição de um campo de pesquisa que tivesse este pressuposto, ou 

seja, de direcionar o olhar das pesquisadoras para escolas consideradas bem-sucedidas na 

utilização do laboratório. 

Os elementos levantados para a definição das escolas-campo foram apresentados a 

partir das visões dos gestores, como NTE e direção das instituições. Reunindo esses critérios 

apresentados, pudemos configurar, então, as seguintes características: a) escolas que 

receberam formação; b) escolas com laboratório há mais tempo e que, portanto, fizeram mais 

tentativas; c) escolas que trabalham com projetos; d) escolas em que os ambientes 

informatizados são freqüentemente utilizados pelos professores. 

Neste sentido, percebe-se que não há fundamentação teórica que levante a concepção 

de melhor utilização. As informações são vagas e indefinidas, apenas se mostrando como 

critérios, o que demonstra, ainda mais, a importância de uma pesquisa desta natureza, 

preocupada em levantar reflexões sobre uma melhor utilização do laboratório, como requerem 

todos os subprojetos da pesquisa REDUCATIVA. Mas uma questão é certa: pelo menos as 

escolas definidas oferecem campo de pesquisa com um fluxo constante de utilização do 

laboratório, propiciando investigação e coleta de dados. 

Das oito escolas da rede municipal indicadas pelo NTE, nenhuma tinha acesso à 

Internet em 2003. No entanto, eram campos potenciais para a minha pesquisa de situações 

pedagógicas. Todas foram contatadas para que a direção e a coordenação apontassem se 

poderia ser um campo de investigação potencial com boa utilização do laboratório. Em sete 

escolas a direção e a coordenação indicaram que o laboratório era pouco utilizado e que só 

esporadicamente alguns professores desenvolviam algum tipo de projeto. Em uma escola 

municipal, a direção descreveu a sua escola como sendo uma instituição que desenvolvia 

projetos que incorporavam o laboratório de informática e chamou uma professora que 

desenvolvia projetos com suas turmas, para conhecermos. Essa escola se mostrou aberta a 

receber a equipe do REDUCATIVA. 
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Na rede estadual, das sete escolas pré-indicadas pelo NTE, cinco foram apresentadas 

pela direção e pela coordenação como instituições em que os professores pouco usavam o 

laboratório e não manifestavam interesse em desenvolver projetos com a informática. Duas 

escolas estaduais, que também tinham acesso à Internet, foram descritas por suas direção e 

coordenação como instituições nas quais havia desenvolvimento de projetos e uso freqüente 

dos laboratórios pelos professores.  

Dessa forma, a partir das visitas a essas 16 escolas, a escolha daquelas que 

constituiriam o campo de pesquisa REDUCATIVA ficou da seguinte maneira: para o 

subprojeto de Internet, ficaram as duas escolas estaduais; para o subprojeto de situações 

pedagógicas, uma escola estadual, uma municipal e uma federal; e para o subprojeto de 

formação de professores para o uso da informática e reflexão sobre o processo de construção 

de conhecimento, seriam convidados os professores de todas elas. 

O trabalho articulado a uma pesquisa maior, como a REDUCATIVA, por envolver 

outros pesquisadores é rico e dinâmico. O envolvimento nos trabalhos propiciou momentos de 

discussões e reflexões sobre o processo de construção de pesquisas acadêmicas e suas 

complexidades e rigores. A rede comunicativa que se forma nessa articulação de 

pesquisadores contribui para a discussão dos processos de produção de conhecimentos sobre a 

aproximação das tecnologias com a educação e a escola. A coleta de dados foi acompanhada 

de discussões sobre o que se via e observava. 

As escolas escolhidas e pesquisadas, no que se refere à minha pesquisa em 

específico, pertencem às três esferas públicas de ensino: municipal, estadual e federal. As 

instituições foram pesquisadas por um período de cinco meses, de agosto a dezembro de 2004 

e todas situadas na cidade de Goiânia-Goiás. 
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CAPÍTULO II 

 

A ESCOLA E O TRABALHO DOCENTE NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

 

O estudo sobre os elementos de situações pedagógicas mobilizadoras de uma melhor 

utilização do laboratório de informática passa pela reflexão e recuperação dos conceitos que 

envolvem o cenário em que as ações pedagógicas ocorrem. É refletir e recuperar o conceito 

do que seja a tecnologia e rever as discussões sociológicas, filosóficas e éticas realizadas 

sobre a informatização da sociedade. Somente assim pode-se contribuir para discussões sobre 

a educação, a escola e sua função social, as tendências educacionais neste novo contexto, e 

sobre a formação de professores, mediante reflexões que possam indicar quais são as 

repercussões e caminhos da informática na escola e no trabalho docente.  

É inegável que a educação e a escola não podem desconsiderar o movimento da 

sociedade contemporânea na sua prática e nas situações educativas. Considerar esse 

movimento é perceber suas mudanças e adaptações, desde os mais simples acontecimentos 

sociais até as maiores transformações que ocorrem no sistema capitalista em que vivemos.  

A sociedade contemporânea, também denominada de sociedade da informação, está 

permeada pelas tecnologias de informação e comunicação – TIC e pela informática. Castells 

(1999) considera que, em virtude da penetrabilidade da tecnologia nas diferentes esferas da 

sociedade, a análise da complexidade econômica e da cultura em formação deve ser feita 

considerando a revolução tecnológica como ponto inicial e até crucial. Para o autor, essa 

análise é pertinente, visto que “a tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode ser 

entendida ou representada sem suas ferramentas tecnológicas” (p. 43). Se considerarmos, 

então, que educação é cultura e que a cultura está em transformação num contexto de 

revolução tecnológica e redefinição da nova economia e convivência social, cabe a nós, 

educadores, participarmos dessa discussão como agentes ativos. 

Historicamente, Castells mostra que a ligação entre sociedade e Estado, no que diz 

respeito à tecnologia, pode determinar a capacidade produtiva e o desenvolvimento 
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econômico-social, e que a inabilidade do Estado em dominar as mudanças tecnológicas, 

principalmente das tecnologias de informação e comunicação, pode interromper a capacidade 

produtiva e enfraquecer o poder militar. Portanto, há ligação direta entre sociedade, tecnologia 

e Estado. 

 
Embora não determine a tecnologia, a sociedade pode sufocar seu desenvolvimento, 
principalmente por intermédio do Estado. Ou então, também principalmente pela 
intervenção estatal, a sociedade pode entrar num processo acelerado de 
modernização tecnológica capaz de mudar o destino das economias, do poder militar 
e do bem-estar social em poucos anos. Sem dúvida, a habilidade ou inabilidade de as 
sociedades dominarem a tecnologia e, em especial, aquelas tecnologias que são 
estrategicamente decisivas em cada período histórico, traça seu destino a ponto de 
podermos dizer que, embora não determine a evolução histórica e a transformação 
social, a tecnologia (ou sua falta) incorpora a capacidade de transformação das 
sociedades, bem como os usos que as sociedades, sempre em um processo 
conflituoso, decidem dar ao seu potencial tecnológico (Castells, 1999, p. 44-45). 

 

 

O mais importante que o autor destaca é o papel do Estado na política de 

desenvolvimento tecnológico e dos caminhos que a sociedade seguirá a partir dessa política. 

“O papel do Estado, seja interrompendo, seja promovendo, seja liderando a inovação 

tecnológica, é um fator decisivo no processo geral, à medida que expressa e organiza as forças 

sociais dominantes em um espaço e uma época determinados” (p. 49).  

Dessa forma, a sociedade tem que se posicionar em face do Estado para determinar o 

melhor caminho para a evolução tecnológica e, portanto, social, e as implicações de 

dominação e de submissão que acarreta nas relações internacionais capitalistas. A sociedade 

necessita traçar seus objetivos, desde que compreenda o processo e possa interferir nele. A 

revolução tecnológica atual está inserida num momento de reestruturação global do 

capitalismo, sistema base da sociedade contemporânea e, portanto, deve ser compreendida 

nesse contexto, para poder interferir no rumo da sua própria história. 

A escola, na sua prática educativa, e também as diferentes instâncias educativas da 

sociedade não têm como ignorar esses fatos, e, por isso, a apropriação dessas tecnologias e do 

contexto que as envolve faz-se necessária, tanto nas discussões sobre elas quanto nas suas 

aplicações práticas. Mas até que ponto a escola precisa estar ativa e atenta a este contexto? 

Qual é efetivamente o papel e a função da escola? Num momento de reestruturação social dos 

sistemas de produção do sistema capitalista, em decorrência das inovações tecnológicas, como 

a escola se configura? Como se configuram os seus profissionais? Qual a relação que os 

professores estabelecem com o cenário da informática e do audiovisual, característico da 

sociedade da informação? 
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Essas são questões preliminares que precisam ser estudadas quando se quer analisar 

o fazer educação na sociedade contemporânea. Para isso, é necessário conviver com a 

diversidade, sem exclusão ou discriminação, de forma que todos tenham os mesmos direitos e 

benefícios da vida na sociedade. Essas são redefinições que requerem resgates teóricos 

importantes para a educação e para a escola, bem como para a tecnologia em si. Cabe 

questionar: o que é a tecnologia e a informática e quais são as suas implicações? Qual a 

relação que a escola deve estabelecer com esse contexto tecnológico? 

Sabe-se que as políticas públicas para a educação no Brasil já indicam essa relação 

entre escola e tecnologia, por exemplo, com o ProInfo. Mas há um questionamento se 

realmente a sociedade brasileira está participando ativamente dessas políticas. Principalmente, 

se o Estado as está definindo a partir de uma perspectiva de submissão ao poder econômico 

internacional, segundo o receituário neoliberal. A pesquisa de Rocha (2001) sinalizou 

justamente para o alto investimento em tecnologia e a submissão brasileira a tecnologias 

produzidas por outros países. Apresento, neste segundo capítulo, pontos de reflexão no que se 

refere  à  escola, ao trabalho e à formação docente, bem como às repercussões vivenciadas na 

escola. Neste sentido, busco contribuir para a investigação das situações pedagógicas 

propiciadoras de uma melhor utilização dos laboratórios de informática. 

 

 
1. A tecnologia e seus aspectos conceituais, filosóficos e éticos 

 

Tecnologia, segundo Corrêa (1997), refere-se a um conjunto de informações e 

conhecimentos sistematicamente organizados e obtidos por meio de métodos diferenciados,  

provenientes de diferentes fontes de descobertas científicas, para serem utilizados na 

produção de bens e serviços. Enfatiza, porém, que esse conjunto, “uma vez aplicado ao 

capital”, imprime “determinado ritmo à sua valorização” (p. 250). 

Com essas características e inserida em um contexto capitalista, a tecnologia não 

pode ser pensada de outra forma, senão permeada por essas relações sociais e no seu 

desenvolvimento histórico, passando pelo resgate de seu período de origem até chegar à sua 

forma moderna. A partir do momento em que a decadência do feudalismo foi dando espaço 

para o surgimento da época moderna, a razão foi libertada das amarras da fé e das leis divinas, 

o que possibilitou e potencializou a idéia de produção do saber de ordem prática. Corrêa 

mostra que “o novo saber e as novas técnicas que se constroem a partir do colapso da 

sociedade feudal estão articulados às necessidades e problemas que se colocam no processo 
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de estruturação de uma nova sociedade” (p. 250), ou seja, é a ciência e a tecnologia que estão 

associadas a objetivos de ordem não só cognitiva, mas também prática. 

O que imperava, naquele momento, era a organização da produção burguesa na 

administração dos negócios e na contabilidade, implicando uma ênfase nos critérios de 

eficiência e funcionalidade. É a ciência constituindo-se como investigadora da realidade e 

sendo capaz de modificá-la, e a técnica como produto e produtora da transformação do real. 

Corrêa, em sua análise, afirma que “enquanto a ciência constitui-se em enunciados (leis, 

teorias), permitindo conhecer-se a realidade e modificá-la, a técnica promove a transformação 

do real, consistindo em operações visando a satisfazer determinadas necessidades” (p. 251). 

A ciência moderna parte de um problema que é fruto de uma necessidade ou de um 

interesse humano. Seu ponto de chegada é o conhecimento de um novo objeto, mediante 

teorias e leis que o regem e explicam. Corrêa aponta que o desvelamento do real e sua 

apreensão de nada servem se não forem criados meios de nele intervir, ressaltando que “a 

tecnologia é esse instrumento” (p. 253). Para ela “na tecnologia, está a possibilidade da 

efetiva transformação do real” (p. 253). 

Desde a Revolução Industrial, a ciência e a tecnologia se tornaram um binômio que 

possui ligações profundas com o próprio desenvolvimento do capitalismo. Por sua vez, o 

desenvolvimento do capitalismo irá influenciar, em grande medida, o desenvolvimento e o 

progresso tecnológico. E é nesse contexto que a tecnologia se desenvolve, ou seja, “a 

tecnologia cientifica-se e o conhecimento científico converte-se em projeto tecnológico” 

(Corrêa, 1997, p. 254). 

Mas Rodrigues (1999), numa análise filosófica, alerta para um aprofundamento da 

distinção do que seja tecnologia, o campo da ciência, a própria técnica e a arte.  
A ciência dedica-se à descoberta do conhecimento teórico, a arte busca realizar um 
modelo ideal único na matéria e a técnica consiste no saber fazer sem 
necessariamente ser um conhecimento pelas causas, isto é, a técnica não está 
fundamentada – como está a tecnologia – no conhecimento da ciência moderna. Daí 
a diferença existente entre os termos (p. 98). 

 

A tecnologia é conhecimento racional desenvolvido metodologicamente e, portanto, 

é conhecimento científico. Mesmo sendo desenvolvimento de técnicas e aplicação de 

conhecimentos científicos, é importante ter em mente o que pode ser chamado de caráter 

social da tecnologia. “A tecnologia será sempre um resultado complexo de escolhas efetuadas 

por sujeitos sociais em situações concretas” (Figueiredo apud Corrêa, 1997, p. 256). 

O caráter social da tecnologia é que vai determinar o seu uso, e as suas 

conseqüências e repercussões. Não se pode mais dizer que podemos viver sem a tecnologia 
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quando, como diz Rodrigues (1999, p. 75), “o nosso mundo não tem mais nada de natural, é 

um mundo totalmente artificial, produzido pelo homem. É o universo tecnológico”. Pensar 

sobre esses aspectos é fundamental para construir uma escola coerente e contextualizada. 

Trata-se de compreender, ao se propor uma prática educativa, que a sociedade está inserida 

em um contexto tecnológico e, mais do que isso, que a tecnologia “molda nossa mentalidade, 

nossa linguagem, nossa maneira de estruturar o pensamento, inclusive a nossa maneira de 

valorar” (Rodrigues, 1999, p. 76).  

Considerar o caráter social da tecnologia é considerar que a ação humana que utiliza 

esses conhecimentos e instrumentos não é moralmente neutra no processo social e que, 

portanto, exige o que podemos chamar de responsabilidade social. Isso está intimamente 

ligado à essência da tecnologia, ou seja, reconhecer que ela transforma o mundo e impõe seus 

próprios padrões. Dessa forma, faz-se necessário estarem atentos à particularidade para a qual 

Neves (1999) alerta: a tecnologia desempenha o papel de nos modificar, não é apenas 

conhecimento e instrumento. A grande questão é que ela tanto serve ao homem, como para 

escravizar outros homens. Isso seria o que os filósofos da Escola de Frankfurt chamaram de 

ilusão condicionada pelas mensagens dos meios de comunicação, ou seja, acreditar numa 

suposta liberdade apregoada pelo sistema capitalista, estruturando e moldando as idéias de 

uma determinada sociedade. 

Não podemos nos esquecer, também, dos problemas causados pelos usos que se faz 

de determinadas tecnologias e que não mensuram seu impacto à própria raça humana. Essas 

questões de tecnologia e sociedade trazem uma nova discussão, que é um novo “imperativo da 

responsabilidade” para com as gerações futuras, ou seja, uma ética da tecnologia. 

Uma responsabilidade, com perspectiva ética e orientada para o futuro, seria 

considerar que a humanidade não tem direito ao suicídio, ou seja, não tem o direito de tomar 

decisões impensadas e sem analogias baseadas no passado e no futuro da própria humanidade. 

Seria lidar com a tecnologia sem se preocupar com os seus impactos, e apenas considerar o 

conjunto de regras e métodos que conduziram à sua descoberta e à sua forma de resolução dos 

problemas de ordem prática. 

Por isso, Neves considera, ao analisar as idéias de Hans Jonas, que “o núcleo da ação 

moral deve ser a cautela, o que proíbe certas experiências de que a tecnologia moderna é 

capaz” (p. 136). Isso leva a perceber que a responsabilidade aqui falada se refere ao dever de 

garantir a descendência humana e nele se fundamenta. 

As características da sociedade capitalista, permeada de inovações tecnológicas, 

causam certo desnorteamento na humanidade, dada a rapidez com que tudo acontece. Pode ser 
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isso o que ocorre na escola, ou seja, um desnorteamento que leva o professor a ignorar ou a 

não saber como usar e/ou incorporar nas situações educativas para cumprir sua função, como 

relataram as pesquisas de Castro (2001) e Carvalho (2001), e que Neves enfatiza: “Alguns 

usuários da tecnologia ‘sabem’ que ‘ela’ existe para ser usada; outros ‘resistem’ ao progresso 

com radical tecnofobia; por último, existem aqueles que apenas ‘esquecem’ quem deve 

controlar a situação e se tornam verdadeiras marionetes” (1999, p. 138). 

Por isso, é fundamental que a escola se posicione perante a tecnologia de forma 

reflexiva e crítica, a fim de contribuir para a formação cultural, para que a sociedade possa 

influenciar o Estado na determinação dos caminhos a serem seguidos no processo capitalista 

de inovação tecnológica, para que não se torne mera marionete, como salientou Neves. 

A questão é séria, pois trata-se de contribuir para que o mundo tenha um futuro 

garantido, e não destruído. Apesar de poder parecer uma visão pessimista e apocalíptica, é 

legítimo pensar no que Neves, baseado em Hans Jonas, diz: 
A questão se desenvolve, de acordo com Hans Jonas, em torno do tema central da 
responsabilidade orientada para o futuro dos homens na Terra. Sua justificativa se 
baseia no fato de que o homem, influenciado pela utopia baconiana de progressiva 
dominação da natureza, apoiado pelos eficientes recursos científico-tecnológicos 
atuais, tem transformado o seu hábitat natural de forma ameaçadora para a 
continuação da vida. A vida dos homens futuros se tornou a preocupação primordial, 
constituindo-se num desafio ético absolutamente original, a ser enfrentado por uma 
atitude compatível com um novo dogma fundamentado ontologicamente e prescrito 
naquilo que Hans Jonas denomina: “o princípio da responsabilidade” (Neves, 1999, 
p. 143). 

 

Desta forma, alerta o autor, fica evidente o caráter imperativo de alguns deveres, 

como os de “procurar a representação dos efeitos remotos” e “preparar-se para a 

representação do que deva ser temido” (Neves, 1999, p.150). Isto implica em contrapor a 

prática capitalista do modelo progressista da ciência moderna, que visa o capital e a 

lucratividade, e a ética da responsabilidade para com o futuro, garantindo a descendência. 

Percebem-se aspectos relevantes do conceito na filosofia da tecnologia e em algumas 

discussões que envolvem a ética no convívio social tecnologicamente mediado. Não é minha 

intenção, contudo, aprofundar essas discussões, pois meu propósito é apontar caminhos para 

que a escola reflita sobre sua forma de contribuir para a construção cultural da relação entre 

sociedade e tecnologia.  

Se um laboratório de informática, por exemplo, tem mais de cinco anos, ele já pode 

ser considerado obsoleto, pois suas máquinas já não suportam os novos programas, além de 

possuírem um design antigo para os novos ambientes. Então, o que fazer com tantas 
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máquinas, no caso, chamadas de velhas? O consumismo tecnológico faz parte da cultura dos 

que possuem condições de adquiri-las. 

Vale destacar, então, as conclusões de Rodrigues (1999), ao dizer: “A tecnologia 

moderna preside e continuará a presidir a nossa civilização no futuro próximo e pelo menos 

no futuro médio” (p. 120), ou seja, não há como viver sem considerá-la e atuar 

profissionalmente e socialmente sem refletir sobre ela. Também, “é impossível pensar-se mais 

em termos de certezas definitivas, quando estamos constantemente sendo sacudidos por 

mudanças que operam de maneiras muitas vezes espantosas e traumáticas, e outras vezes 

sutis” (p. 121).  

E mais: 
Do ponto de vista da educação, a par da formação básica científica e tecnológica, a ser 
ministrada com menor ou maior profundidade, dependendo do tipo de atividade a ser 
desenvolvida por cada indivíduo, torna-se cada vez mais imprescindível a formação 
humanística integrada na básica (Rodrigues, 1999, p. 121). 

 

Isto implica em não só propiciar um aprendizado dos princípios que fundamentam o 

funcionamento da tecnologia, mas a formação de uma consciência moral como parte 

integrante das situações educativas. Mas ainda não se sabe, efetivamente, qual o caminho que 

a escola pode seguir, considerando sua influência na formação da sociedade, principalmente 

com a vinda das tecnologias de informação e comunicação e a informática. 

 
 

2. As tecnologias de informação e comunicação e a informática 

 

É fundamental levantar algumas análises referentes às tecnologias de informação e 

comunicação, primeiro por possuírem uma dinâmica diferenciada, que permitiu que a 

reestruturação do capitalismo ficasse mais latente; segundo, por serem tecnologias que 

possibilitam uma rede comunicativa universal, desde que se articulem à informática, ao 

audiovisual e às telecomunicações. Trata-se de uma tecnologia que possui como característica 

a possibilidade de processamento e armazenamento rápido de informações, com capacidade 

de trabalhar com voz humana, textos, dados, imagens e sons. Denominadas de novas 

tecnologias e/ou multimídias, suas características mudam profundamente as relações na 

sociedade e os processos de construção do conhecimento, pelo número de informações 

disponíveis e a facilidade de acesso a elas. Sem desconsiderar que questões como real e 

virtual, tempo, espaço e velocidade vieram à tona, nas discussões sociológicas, filosóficas e 
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antropológicas, com o advento das tecnologias de informação e comunicação e as 

possibilidades permitidas por um laboratório de informática. 

Santaella (1997) mostra que essas novas tecnologias podem ser chamadas de 

máquinas cerebrais, por permitirem uma amplificação das habilidades mentais humanas.  
Na medida em que sistemas cibernéticos vão se integrando a sistemas psíquicos, na 
medida em que redes neurais artificiais vão se ligando a redes neurais biológicas, é 
um conjunto cognitivo inaudito que se configura, é a dimensão do cérebro e mente 
que se move na direção de uma cultura bioeletrônica (p. 41). 

 

Para Santaella, o computador é o símbolo da revolução eletrônica, “com todas as 

metáforas dele derivadas” (1997, p. 38). O computador, como uma máquina cerebral, é uma 

extensão humana e faz parte do cotidiano da humanidade. 

Monteiro (1996) mostra que um computador é uma tecnologia, uma máquina que 

tem por base o trabalho com informações e, por isso, pode ser “chamado de equipamento de 

processamento eletrônico de dados” [grifo do autor] (p. 1). Para o autor, “um computador é 

uma máquina (conjunto de partes eletrônicas e eletromecânicas) capaz de sistematicamente 

coletar, manipular e fornecer os resultados da manipulação de informações” (p.1). No que se 

refere a esse processamento, Monteiro mostra que os dados são configurados como uma 

espécie de matéria-prima obtida de diferentes fontes em uma fase inicial de coleta, sendo a 

informação, o dado processado e o resultado dessa coleta.  

A informática, por sua vez, é considerada a ciência do tratamento das informações e, 

nos dias atuais, “pode ser identificada como o ramo tecnológico que trata do processamento 

de informações – em particular, num computador” (Instituto de tecnologia ORT, 2004, p. 1). 

Desta forma, a escola, em seu laboratório de informática, tem um amontoado de máquinas 

com capacidade de processar dados e obter informações via computador, faltando, porém, 

nesse ciclo, o item “conhecimento”. No entanto, o computador é uma tecnologia de 

informação que, com o advento do audiovisual e da multimídia, tem possibilidades 

diferenciadas de comunicação. 

Para Lévy (2000), a informática é uma tecnologia completa, que ‘contém’ as mais 

novas mídias agrupadas. 
A informática “contém” a distância, o telefone, o correio, a imprensa, a edição de 
livros, de música, de vídeos, de jogos interativos, o rádio, a televisão, os mundos 
virtuais, além dos dispositivos interativos e coletivos já assinalados e destinados a 
continuar a inventar-se e a desenvolver-se nos próximos anos (p.208). 

 

Sobre as principais descobertas tecnológicas em eletrônica, Castells (1999) aponta 

que se deram durante e após a Segunda Guerra Mundial. Para o autor, o verdadeiro cerne da 
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revolução da tecnologia da informação no século XX foi a partir do primeiro computador 

programável e o transistor, mas que foi na década de 1970 que as tecnologias de informação e 

comunicação difundiram-se amplamente. Essa ampla disseminação tem como causa a 

invenção do microprocessador pela Intel, ou seja, um computador com um único chip.  

Desde então, mudanças aceleradas aconteceram na evolução das descobertas das 

tecnologias de informação e comunicação. Melhoria da capacidade de armazenamento de 

dados, capacidade de processamento cada vez mais velozes com o desenvolvimento dos chips 

e, principalmente, o desenvolvimento de softwares para microcomputadores. Castells 

considera que “a microeletrônica mudou tudo isso, causando uma ‘revolução dentro da 

revolução”’ (p. 79).  

Diz o autor: 
Nos últimos vinte anos do século XX, o aumento da capacidade dos chips resultou 
em um aumento impressionante da capacidade dos microcomputadores. (...) Além 
disso, desde meados da década de 1980, os microprocessadores não podem ser 
concebidos isoladamente: eles atuam em rede, com mobilidade cada vez maior, com 
base em computadores portáteis. Essa versatilidade extraordinária e a possibilidade 
de aumentar a memória e os recursos de processamento, ao compartilhar a 
capacidade computacional de uma rede eletrônica, mudaram decisivamente a era dos 
computadores nos anos de 1990, ao transformar o processamento e armazenamento 
de dados centralizados em um sistema compartilhado e interativo de computadores 
em rede. Não foi apenas todo o sistema de tecnologia que mudou, mas também suas 
interações sociais e organizacionais (1999, p. 80). 

  

Isto implicou, também, no desenvolvimento das telecomunicações e na transmissão 

optoeletrônica (fibra ótica), ou seja, transmissões por pacotes digitais, além de formas 

diferentes de transmissão e utilização da radiodifusão. “A convergência de todas essas 

tecnologias eletrônicas no campo da comunicação interativa levou à criação da Internet, talvez 

o mais revolucionário meio tecnológico da Era da Informação” (Castells, 1999, p. 82). A 

criação e o desenvolvimento da rede mundial de computadores foi conseqüência de uma 

articulação entre estratégia militar, cooperação científica, iniciativa tecnológica e inovação 

contracultural.  

Sobre a história da Internet, é interessante observar o que Castells (2003) aponta 

sobre o seu início: 
Nunca existiu aplicação militar da Internet; houve financiamento militar da Internet, 
que os cientistas utilizaram para fazer seus estudos de informática e para criar suas 
redes tecnológicas. A eles agregou-se a cultura dos movimentos libertários, 
contestatórios, que nela buscavam um instrumento de liberação e de autonomia em 
relação ao Estado e às grandes empresas. A quarta fonte que se desenvolveu foi a 
cultura empresarial que, 25 anos depois, encarregou-se de fazer o gancho entre a 
Internet e a sociedade (p. 257-258). 
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Muito pode ser discutido e analisado sobre o desenvolvimento das tecnologias de 

informação e comunicação, que têm uma história fecunda, nas quais a velocidade toma uma 

outra dimensão e se torna uma característica das possibilidades e potencialidades dessas 

tecnologias. Também, a questão do tempo real e do espaço recebeu um novo enfoque com as 

tecnologias de informação e comunicação. 

Essa nova dinâmica do tempo e do espaço é vista por Virilio (1993) como a 

superação da perspectiva geométrica pela perspectiva eletrônica, ou seja, a da transmissão em 

tempo real e instantâneo de sinais de áudio e vídeo. O autor considera que essa transmissão é 

uma espécie de “duplicação estereoscópica das aparências sensíveis, da representação do 

mundo e, portanto, indiretamente, da própria estética” (p. 102).  

As tecnologias de informação e comunicação possibilitam a representação ou a 

telepresença e fazem com que a distância espacial dê lugar à “proximidade do tempo real das 

trocas” (Virilio, 1993, p. 104), instalando uma separação espacial irredutível. Podemos dizer 

que as distâncias são reduzidas a nada, ou a quase nada. 

Com o surgimento das possibilidades de trocas de imagens, sons e áudio em tempo 

real, e com tecnologias como as do CD- Rom, houve uma interatividade tridimensional, que,  

se for associada à Internet, possibilita redes de encontros virtuais. Quéau (1993) argumenta 

que essas novas tecnologias de informação e comunicação oferecerão possibilidades 

fantásticas de “redes de mensagens gráficas interativas e tridimensionais, redes de encontros 

virtuais, onde adotaremos virtualmente a personalidade e a aparência da nossa escolha, e onde 

poderemos passear em redes, como outrora passeávamos em Veneza, agora com a nossa 

máscara gráfica” (p. 95). A relação com o real se dá, portanto, de uma outra forma. 

A ênfase dada pelo autor se refere à necessidade de se desenvolver uma consciência 

crítica em relação à virtualidade e à simulação que rege a sociedade, via tecnologias de 

informação e comunicação. Para ele, “a fronteira entre o verdadeiro e o falso torna-se cada 

vez mais impalpável, e as balizas que permitem distinguir os diversos níveis de verdade das 

representações e de avaliar a sua credibilidade, tornam-se cada vez mais difíceis de controlar” 

(Quéau, 1993, p. 96). Sua análise é pertinente quando se considera que é o Estado quem dá 

rumos à revolução tecnológica e determina como deve ser utilizada essa própria tecnologia 

para atingir fins capitalistas e de lucratividade.  

A tendência atual da sociedade em aceitar o realismo das técnicas do virtual faz com 

que este passe a ser referência e modelo para ser aplicado na vida real. Quéau acredita ser 

urgente estabelecer meios de uma nova forma de alfabetização, em que o virtual, as imagens, 

as simulações trazidas como novas dinâmicas das tecnologias de informação e comunicação 
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sejam cuidadosamente lidos, analisados, comparados e contextualizados. É trabalhar o 

conhecimento, tendo a escola como um espaço privilegiado. 

Percebe-se que as tecnologias de informação e comunicação trazem especificidades 

ímpares no que diz respeito ao seu impacto na sociedade e, portanto, também, na escola. 

Conceitos como real e virtual, tempo, espaço e velocidade, que estão mudando a sociedade,  

são ocasionados pelas redes telemáticas, as novas tecnologias. Neste contexto, cabe inclusive 

questionar, como o faz Quéau, a noção de presença dessas tecnologias na relação entre os 

homens e desses com a realidade artificial. “O virtual venha tornar-se, então, um novo ópio do 

povo” (1993, p. 99).  

Essas são análises fundamentais quando se quer perceber as tecnologias não como 

equipamentos neutros, mas como determinações que oferecem impactos nas nossas práticas e 

nas possibilidades de construção da sociedade. Mais uma vez, ressalto que não é minha 

intenção mostrar uma visão apocalíptica das tecnologias, mas tão-somente contribuir para que 

se possa refletir sobre os impactos que sofre a sociedade, muitas vezes sem consciência das 

mudanças ocorridas e das manipulações de que é alvo, principalmente no campo do consumo. 

As situações educativas nas escolas podem contribuir para uma formação que possibilite uma 

cultura crítica e uma nova alfabetização. 

Sabe-se que a escola não é a única instância educativa da sociedade, e pensar sobre o 

que é sua função social e os reflexos que essas tecnologias trazem tanto à sua organização 

quanto à sua prática é fundamental e primordial para buscar caminhos de contribuição para a 

formação cultural da sociedade tecnológica. 

Outra análise, como a de Lévy (1993), mostra que as tecnologias de informação e 

comunicação possibilitam a criação de comunidades virtuais de interação que estimulam a 

coletividade. Para o autor, “a rede informático-mediática é apenas um dos múltiplos circuitos 

de comunicação e interação que estimulam a coletividade” (p. 118).  

O autor acredita que a Internet possibilita uma nova dimensão e prática política, e 

considera que a mídia interativa é uma esfera pública e um espaço para o desenvolvimento de 

um novo modelo de democracia. Para Lévy (2003), “o desenvolvimento do ciberespaço já 

suscitou novas práticas políticas. São os primeiros passos da ciberdemocracia” (p. 367).  

Já Olivier (2002) questiona Lévy, e argumenta que a simples presença das 

tecnologias não garante a existência das comunidades virtuais, e que a criação de uma 

comunidade implica “fenômenos sociais, psicológicos, jurídicos, econômicos, cognitivos e 

tecnológicos” (p. 48). Olivier compreende a comunidade como um grupo atuante com os 

mesmos interesses e com ações na mesma direção, e, por isso, considera utópica a inteligência 
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coletiva proposta por Lévy, ou seja, não acredita que a tecnologia vá levar e determinar essa 

inteligência.   

Questiona Olivier: 
Os arautos da inteligência coletiva supõem que a realidade deve adaptar-se às redes, 
como se as estruturas sociais, psicológicas, mentais, os modos de pensar, de 
aprender, de viver, de acreditar, de se representar os homens fossem só 
superestruturas que dependessem, de forma mecânica, de uma infra-estrutura técnica 
(2002, p. 48). 

 

Neste sentido, o que vai determinar as tecnologias de informação e comunicação é o 

uso que se fizer com elas, o que permite retomar o que Quéau acredita ser urgente: o 

desenvolvimento de uma nova alfabetização, que possibilite a compreensão das dimensões 

que envolvem conceitos como real e virtual, tempo, espaço e velocidade e a sociedade 

tecnificada. 

Pinho Neto (2001), no seu estudo sobre a Internet, mostra que da forma como a rede 

virtual está sendo utilizada, não é a criação de uma esfera política com vistas a uma 

ciberdemocracia que está sendo potencializada. A Internet “tende a suprimir os detalhes 

subjetivos da inter-relação entre as pessoas, substituindo-os por padrões, critérios e categorias 

que reforçam as clivagens subjetivas traçadas pelo capitalismo” (p. 39). 

Essa visão de potencialidade democrática da Internet é vista por ele como um 

otimismo acrítico.  
O otimismo acrítico a respeito da Internet nos remete à idéia da conquista da 
democracia a partir do surgimento de novos aparelhos tecnológicos. Presume que 
apenas a tecnologia seja suficiente para garantir novas composições subjetivas, 
novas experiências de autogestão na esfera mundial. Tais proposições encontram-se 
em uníssono com a noção de ‘revolução informática’. Essas promessas de ganhos 
sociais como resultados de conquistas tecnológicas nada mais fazem senão enaltecer 
uma visão tecnocrática da sociedade (Pinho Neto, 2001, p. 23). 

 

 

Pode-se perceber como a relação entre sociedade e tecnologia é complexa, e como 

fenômenos e elementos novos surgem com o advento das TICs. Os impactos são profundos, 

mas, muitas vezes, imperceptíveis.  

A escola e as demais instâncias educativas estão inseridas no contexto do 

consumismo, e não no da esfera pública para práticas políticas. É o contexto capitalista. Dessa 

forma, considera-se, mais uma vez, que as tecnologias não são totalmente neutras; elas estão 

inseridas em um contexto e é ele que determina e reforça a permanência dessa condição 

consumista e de anulação da subjetividade humana. 
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Repensar a escola e suas práticas é, sem dúvida, repensá-las e contextualizá-las no 

seu tempo e espaço. Todo e qualquer instrumento e meio tecnológico pode ser utilizado para 

esse fim capitalista, mostrando como a responsabilidade social está cada vez mais latente na 

busca por agentes ativos, e não passivos, em especial nas situações educativas, tanto didáticas 

quanto pedagógicas.  

Recuperar o contexto escolar e a sua postura em face da tecnologia exige refletir 

sobre a educação e a natureza da escola de que estamos falando, ou seja, refletir não apenas 

sobre a escola, mas também sobre sua função, organização o tipo de ensino-aprendizagem que 

desenvolve. Refletir sobre aspectos e contextos, bem como sobre o próprio conceito de escola 

e o papel da educação, contribui para pensar sobre o cenário informático e tecnológico da 

sociedade da informação. 

 

 
3. Educação, escola e informática 

 

Falar de educação e escola exige certa distinção, nem que seja breve, desses 

conceitos. A educação ocorre em diferentes instâncias da sociedade e, como diz Brandão 

(1981, p. 7), “ninguém escapa” dela. A escola não é o único espaço onde ocorrem momentos 

educativos e talvez nem seja o melhor, dependendo dos moldes em que a organização escolar 

da sociedade moderna é estabelecida, e do tipo de comunidade em que está inserida. 

Segundo Brandão, a educação é um dos meios que a humanidade utiliza para criar 

um tipo de homem desejado, ou seja, “ela ajuda a pensar tipos de homens” (p. 11). A força da 

educação, segundo o autor, está na capacidade de criar, por meio de uma espécie de 

atualização cultural, ou passar, de uns para os outros, as crenças e idéias de uma determinada 

sociedade. 
A educação é, como outras, uma fração do modo de vida dos grupos sociais que a 
criam e recriam, entre tantas outras invenções de sua cultura, em sua sociedade. 
Formas de educação que produzem e praticam, para que elas reproduzam, entre 
todos os que ensinam-e-aprendem, o saber que atravessa as palavras da tribo, os 
códigos sociais de conduta, as regras do trabalho, os segredos da arte ou da religião, 
do artesanato ou da tecnologia que qualquer povo precisa para reinventar, todos os 
dias, a vida do grupo e a de cada um de seus sujeitos (Brandão, 1981,  p.10-11). 

 

A educação está sempre presente nas relações entre as pessoas, mesmo que não haja 

intencionalidade, pois estas envolvem situações de ensinar-e-aprender. Educação é cultura, na 

medida em que se entende por cultura o que está transformado na natureza em conseqüência 

do trabalho do homem e que ganha significado pela sua consciência. Mais do que isso, o que 
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existe disponível e criado em uma cultura, como o conhecimento, de um modo ou de outro, é 

parte do processo chamado de endoculturação. Brandão acredita que a educação é o 

motivador do processo de endoculturação, ou seja, “um grupo social aos poucos socializa, em 

sua cultura, os seus membros, como tipos de sujeitos sociais” (p. 25). 

Libâneo (2002) acrescenta que educação é, portanto, uma prática social que foca a 

convivência e a existência humana e grupal.  
Educação é o conjunto das ações, processos, influências, estruturas, que intervêm no 
desenvolvimento humano de indivíduos e grupos na sua relação ativa com o meio 
natural e social, num determinado contexto de relações entre grupos e classes sociais 
(p.30). 

 

Segundo o autor, existem diferentes manifestações e modalidades práticas da 

educação e a escola não é a única. É um espaço formal de prática educativa, com objetivos 

explícitos e com uma ação educativa intencional e institucionalizada na estrutura e 

organização escolar da sociedade moderna. 

Percebe-se, então, que a escola não é a única instituição responsável pela educação 

do grupo social, apesar de ser um local privilegiado para o ensinar-e-aprender. A escola é o 

local do ensino formal, ela cria situações próprias para o exercício da educação, com métodos, 

regras, tempos e espaços próprios. 

Como coloca Gómez (1998), foi a aceleração do desenvolvimento da sociedade e das 

comunidades humanas, com uma crescente complexificação de sua organização e estrutura, 

que a escola foi evocada, devido, justamente, à ineficácia do processo de socialização em 

espaços primários da sociedade, como a família. Em relação ao surgimento da escola, o autor 

afirma que “para suprir tais deficiências surgem desde o início e ao longo da história 

diferentes formas de especialização no processo de educação ou socialização secundária (...), 

que conduziram aos sistemas de escolarização obrigatória” (p. 13). 

Neste modelo de educação escolar, herdada da Grécia e de Roma, e fundada hoje 

numa ótica capitalista, é interessante a análise que Brandão faz, quando recupera a história da 

educação, que inicialmente existiu difusa no meio social, ou seja, na família, no clã, e em 

outras instâncias sociais, sendo posteriormente cristalizada “sob a égide da escola” (Brandão, 

1981, p. 103). Acrescenta ainda que “a própria educação cai sob o poder de decisão do Estado 

que, quando autoritário e classista, exerce a educação para o controle da sociedade civil, da 

comunidade de todos” (p. 103). No entanto, ela vem com um caráter elitista, ou seja, para as 

elites. A própria origem do termo scholé deriva do grego e tem o conceito de ócio, significado 

indicador de quem dispunha de tempo livre para a escola, ou seja, a elite. 
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Ora, essa visão vem da Grécia antiga e sabe-se que, à época, os homens considerados 

cidadãos eram os que tinham direitos e eram livres, sendo que os escravos nem eram 

mencionados como seres humanos. Se eram escravos, qual o tempo que poderiam destinar ao 

usufruto do conhecimento e, portanto, à escola grega? Saviani (2000) aponta, justamente, a 

ausência de preocupação com esse grupo: “O problema do escravismo, sobre o qual se 

assentava a produção da sociedade grega, fica descartado e nem era um problema do ponto de 

vista filosófico-pedagógico” (p. 38). 

Mas esse processo muda no decorrer da história da humanidade, determinado pelas 

mudanças nos modos de produção e acumulação de capital. De acordo com os interesses 

econômicos dominantes, a escola passa a ser defendida com uma determinada roupagem. 

Sobre a escola burguesa, Saviani afirma:  
Escolarizar todos os homens era condição para converter os servos em cidadãos, era 
condição para que esses cidadãos participassem do processo político, e, participando 
do processo político, eles consolidariam a ordem democrática, democracia burguesa, 
é óbvio, mas o papel político da escola estava aí muito claro. A escola era proposta 
como condição para a consolidação da ordem democrática (2000, p. 40). 

 

A escola passa a ser questionada e, como mostra Gómez (1998), há mudança na sua 

função social: ela passa a canalizar o processo de socialização. A escola assume o papel de 

intervenção para preparar as gerações para o mundo do trabalho e para a vida pública.   
A escola, por seus conteúdos, por suas formas e por seus sistemas de organização, 
introduz nos alunos/as, paulatina, mas progressivamente, as idéias, os 
conhecimentos, as concepções, as disposições e os modos de conduta que a 
sociedade adulta requer” (Gómez, 1998, p. 14).  

 

E, ainda, como diz Brandão, a escola, configurada como uma instituição que 

desenvolve o processo de socialização, aparece muito conservadora e mantenedora da 

reprodução social. 

Em relação à hierarquização social, Gómez acrescenta que os autores da sociologia 

da educação acreditam que “o objetivo básico e prioritário da socialização dos alunos/as na 

escola é prepará-los para sua incorporação no mundo do trabalho” [grifo do autor] (1998, p. 

14). Mas ressalta que esses mesmos, os teóricos, também acreditam que “a segunda função do 

processo de socialização é a formação do cidadão/ã para sua intervenção na vida pública” 

[grifo do autor] (1998, p. 15). 

A escola, para Gómez, imprime um caráter plural e complexo ao processo de 

socialização que promove, justamente por estar imersa e assumindo as contradições da 

sociedade contemporânea. 
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O mundo da economia, governado pela lei da oferta e da procura e pela estrutura 
hierárquica das relações de trabalho, bem como pelas evidentes e escandalosas 
diferenças individuais e grupais, impõe exigências contraditórias aos processos de 
socialização na escola (1998, p. 15). 

 

Ao analisar esse processo, Gómez mostra que os mecanismos de socialização da 

escola não se resumem à transmissão de conteúdos ou idéias, mas está no seu doutrinamento 

ideológico e também nas suas práticas e políticas.  
A escola é uma trama de relações sociais materiais que organizam a experiência 
cotidiana e pessoal do aluno/a com a mesma força ou mais que as relações de 
produção podem organizar as do operário na oficina ou as do pequeno produtor no 
mercado. Por que então continuar olhando o espaço escolar como se nele não 
houvesse outra coisa em que se fixar além das idéias que se transmitem? (Enguita 
apud Gómez, 1998, p. 17) 

 

As interações sociais existentes no campo escolar também são assimiladas pelos 

alunos e compõem o processo de formação.  
Os alunos/as aprendem e assimilam teorias, disposições e condutas não apenas como 
conseqüência da transmissão e intercâmbio de idéias e conhecimentos explícitos no 
currículo oficial, mas também e principalmente como conseqüência das interações 
sociais de todo tipo (Gómez, 1998, p. 17). 

 

Bourdieu e Passeron (apud Gómez, 1998, p. 16), por sua vez, mostram que a 

instituição educativa prepara os cidadãos/ãs, impondo-lhes arbitrariamente uma formação 

social, fazendo-os/as aceitá-la como natural. Implica em dizer que a escola “legitima a ordem 

existente e se converte em válvula de escape das contradições e desajustes” (Gómez, 1998, p. 

16).  

Propiciar outras vivências para os alunos, buscando romper com a reprodução da 

ordem social, é o que propõe Gómez, quando diz que essa possibilidade está nas contradições 

presentes na própria escola. 
Pode-se afirmar que na escola, como em qualquer instituição social marcada por 
contradições e interesses em confronto, existem espaços de relativa autonomia que 
podem ser utilizados para desequilibrar a reprodução conservadora do status quo 
(Pérez Gómez, 1979). Assim, o processo de socialização acontece sempre através de 
um complicado e ativo movimento de negociação em que as reações e resistências 
de professores/as e alunos/as como indivíduos ou como grupos podem chegar a 
provocar a recusa e ineficiência das tendências reprodutoras da instituição escolar. 
(Gómez, 1998, p. 19) 

 

Ele acredita que a real função educativa da escola ultrapassa a mera reprodução da 

ordem social no processo de socialização, e apóia-se no conhecimento público, ou seja, nos 

conteúdos da humanidade. “O conhecimento nos diferentes âmbitos do saber é uma poderosa 
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ferramenta para analisar e compreender as características, os determinantes e as 

conseqüências do complexo processo de socialização reprodutora” (Gómez, 1998, p. 22).  

As influências da sociedade e os conhecimentos públicos devem sofrer uma espécie 

de mediação, mas com muita crítica e reflexão durante o processo de utilização dos 

conhecimentos. Como a função educativa está imersa na contradição entre reprodução e 

mudança, o conhecimento produzido pela humanidade deve ser utilizado para compreender e 

ir além das aparências superficiais da ordem social dominante. É com essa perspectiva que 

Gómez apresenta dois eixos da função educativa da escola:  
• Organizar o desenvolvimento radical da função compensatória das desigualdades 
de origem, mediante a atenção e o respeito pela diversidade; 
• Provocar e facilitar a reconstrução dos conhecimentos, das disposições e das 
pautas de conduta que a criança assimila em sua vida paralela e anterior à escola. 
Como diria Wood (1984, p. 239), preparar os alunos/as para pensar criticamente e 
agir democraticamente numa sociedade não-democrática (Gómez, 1998, p. 22). 

 

A educação escolar e/ou a não escolar precisam se inteirar dos processos que 

envolvem as questões sociais e promover mudanças, a partir de uma determinada formação 

cultural, no desvelamento dos interesses reais do Estado e na ordem social, nas tendências 

educacionais e nos investimentos realizados para determinados objetivos. Inclusive no rumo 

tecnológico. 

A escola é um forte mecanismo de mudança e de formação cultural na sociedade. 

Vê-se que é meio tanto para manipulação quanto para a mudança e transformação social, 

contribuindo para uma formação cultural capaz de desvelar e desmantelar práticas ideológicas 

capitalistas de manipulação e exploração, por parte de uma minoria. É nessa condição de 

sistema e propriedade, um ideário também capitalista, que a escola surgiu. Brandão (1981) 

argumenta: 
O controle sobre o saber se faz em boa medida através do controle sobre o quê se 
ensina e a quem sem ensina; de modo que, através da educação erudita, da educação 
de elites ou da educação ‘oficial’, o saber oficialmente transforma-se em instrumento 
político de poder (p. 102).. 

 

Essa análise de Brandão tem o respaldo de uma leva de pesquisas educacionais, 

realizadas nas décadas de 1960 e 1970, que identificaram uma relação íntima entre o 

funcionamento dos sistemas escolares e as desigualdades sociais e manipulações ideológicas 

de hegemonia do Estado, como mostrou Gómez (1998). Mas, já na década de 1980, a escola 

alcança o seu reconhecimento de função social importante. É o que Libâneo (2001) 

acrescenta: 
Se, por um lado, ela poderia ser culpabilizada pela discriminação e exclusão de 
alunos provenientes das camadas populares, por outro, ela poderia ser um meio 
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indispensável de elevação do nível cultural, de formação para a cidadania e de 
desenvolvimento de conhecimentos e capacidades para enfrentamento das condições 
adversas de vida (Libâneo, 2001, p. 15). 

 

Em análise sobre as organizações escolares, Nóvoa (1999) mostra que essas 

instituições têm uma dimensão própria e que nelas, importantes decisões educativas, 

curriculares e pedagógicas são tomadas para o desenvolvimento da ação educativa (p. 15). Por 

isso, para os processos de mudanças, como acontece com a informática nesta sociedade da 

informação, deve-se compreender esse ambiente e seu funcionamento como portadores de 

uma cultura própria, a cultura organizacional da instituição escola. 

Para Hutmacher (1999), a escola é um estabelecimento onde ocorre a ação educativa. 

Mas, ressalta o autor, “uma escola é um agrupamento relativamente permanente de forças de 

trabalho, de recursos humanos e materiais orientados para uma finalidade” (p. 58). Para 

intervir na escola deve-se, portanto, intervir também na força de trabalho, ou seja, nos seus 

atores, na sua cultura. 

De acordo com Nóvoa, “mais do que nunca os processos de mudanças e de inovação 

educacional passam pela compreensão das instituições escolares em toda a sua complexidade 

técnica, científica e humana” (p. 16). Compreender a escola, nessa complexidade, é vê-la 

como um espaço construído por pessoas voltadas ao fim educativo, reunidas em uma cultura 

organizacional. “A cultura organizacional é composta por elementos que condicionam tanto a 

sua configuração interna, como o estilo de interacções que estabelece com a comunidade” 

(Nóvoa, 1999, p. 30). Para o autor, há uma zona de visibilidade e outra de invisibilidade que 

sistematizam a cultura organizacional da escola.  

Na zona de invisibilidade estão o elemento da base conceitual e os pressupostos 

invisíveis da escola. Trata-se dos valores, crenças e ideologias características dos membros da 

escola. Na zona de visibilidade estão as manifestações: verbais e conceituais; visuais e 

simbólicas; e comportamentais. Nas manifestações verbais e conceituais encontramos os fins, 

a linguagem, o currículo e as metáforas presentes na instituição; nas manifestações visuais e 

simbólicas estão as estruturas arquitetônicas da escola, os artefatos, os equipamentos, os 

uniformes escolares, a imagem exterior e os lemas do grupo; e nas manifestações 

comportamentais estão presentes os rituais, as cerimônias, as normas e os regulamentos, os 

procedimentos operacionais e o ensino-aprendizagem. 

São esses elementos da cultura organizacional que direcionam a sua interação com a 

sociedade, o seu modo de conciliar os interesses sociais e a atuação da escola na comunidade 

envolvida. No processo de intervenção no ambiente da escola, Nóvoa aponta três áreas 
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diferentes e que assumem papéis distintos na organização:a escolar, a pedagógica, e a 

profissional. 

Conforme Nóvoa, na área escolar estão presentes, como atores; pais e comunidade, 

alunos, professores e outros técnicos. Esse grupo da área escolar desempenha um papel de 

intervenção no projeto educativo da escola, no currículo e nos tempos e espaços escolares. Na 

área pedagógica estão presentes os professores e os alunos, que estabelecem uma ação 

educativa e de interação pedagógica no ensino-aprendizagem. O grupo da área profissional, 

composto por professores, outros técnicos e funcionários da escola, desempenha o papel de 

desenvolvimento profissional e formação. Esse conjunto de atores educativos é identificado 

como um grupo que atua em prol de um projeto de escola comum, em que os esforços se 

configuram com uma “colaboração efetiva” (p. 35). 

A escola, vista com uma cultura organizacional, se configura como uma instituição 

com um conjunto de atores que atuam e se influenciam reciprocamente no processo educativo 

intencional. A interação das zonas de visibilidade e invisibilidade da escola é que formata o 

movimento e a articulação social estabelecida no ambiente escolar e influencia na sua 

organização. A escola, portanto, é uma instituição constituída pelos diferentes atores 

educativos cuja interação determina a sua atuação, tanto quando se configura como uma 

instituição inovadora como também quando se mostra conservadora. Dessa forma, 

compreender a escola passa necessariamente pela compreensão de sua cultura organizacional, 

principalmente quando a reconhecemos como instituição que influencia a sociedade. 

Neste sentido, principalmente com o reconhecimento de que a escola tem uma 

função social importante, que visa a formação cultural da sociedade e a contextualização das 

inovações tecnológicas, é que se sente a necessidade de repensá-la. Repensar a sua atuação, 

seus materiais, suas técnicas e seus atores. Os materiais significam a chegada de tecnologias 

nas escolas, como o laboratório de informática, enquanto as técnicas manifestam-se nas 

metodologias e formas do trabalho escolar. Ou seja, repensar a escola já é exigência e fato 

consumado para muitas delas, mesmo as que não possuem, ainda, ambientes informatizados, 

mas que são consideradas como inseridas nesse contexto tecnológico. 

Para Hutmacher (1999), a organização escolar é um estabelecimento estratégico para 

a busca de uma educação de qualidade, justamente porque engloba uma identidade específica, 

formada pelas subjetividades de professores e alunos. A escola é constituída por sujeitos e 

reflete a articulação e integração desses sujeitos com os objetivos educativos. 

O caminho da escola segue a perspectiva de buscar se inserir e refletir sobre sua 

prática, considerando sua função socializadora, de transformação e atualização cultural. É 
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reconhecido que a importância da educação escolar está permeando o mundo do trabalho, 

atuando para o impulso técnico-científico e para o desenvolvimento da economia mundial. 

Libâneo, Oliveira e Toschi (2003) apontam que o ensino público de qualidade é cada vez mais 

necessário. Para os autores, “há, atualmente, claro reconhecimento mundial e social de sua 

importância para o mundo do trabalho, para o desempenho da economia e para o 

desenvolvimento técnico-científico” (p. 116). 

Sobre a educação de qualidade e, portanto, a escola de qualidade, os autores 

explicam: 
É aquela mediante a qual a escola promove, para todos, o domínio dos 
conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades cognitivas e afetivas 
indispensáveis ao atendimento de necessidades individuais e sociais dos alunos, bem 
como a inserção no mundo e a constituição da cidadania também como poder de 
participação, tendo em vista a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 
Qualidade é, pois, conceito implícito à educação e ao ensino (Libâneo, Oliveira e 
Toschi, 2003, p. 117-118). 

 

São responsabilidades que a escola necessita assumir e que engloba uma preparação 

não só técnico-informacional, como também uma formação ética, crítica e participativa da 

sociedade, visando alcançar objetivos garantidores do desenvolvimento tecnológico e 

científico. Deve, ainda, a escola, garantir a tradição e os valores nacionais, preparando 

cidadãos que compreendam o movimento no mundo. Para Libâneo, Oliveira e Toschi, a 

responsabilidade da escola, no atual contexto, está em se preocupar com “a preparação para o 

processo produtivo e para a vida em uma sociedade técnico-informacional, formação para a 

cidadania crítica e participativa e formação ética” (2003, p. 118). 

É justamente o que Gómez (1998) apresentou como sendo a função da escola, ou 

seja, socializar para o mundo do trabalho, contribuindo para a construção do conhecimento de 

forma crítica, a partir da atualização cultural das novas gerações, ou seja, a partir da 

compreensão do que a sociedade construiu. 

Como já mencionado, o caminho da escola, considerando a informática e a 

tecnologia, é buscar se inteirar desses processos e se articular de tal forma que a formação e a 

atualização cultural se façam com vistas às mudanças, ou seja, que seus atores assumam esse 

processo para mudar a escola. O laboratório de informática na escola tem essa função. Se o 

laboratório for considerado apenas como um espaço para que os alunos aprendam a usar o 

computador como instrumento requerido pelo mundo do trabalho, ele irá atender apenas aos 

objetivos da própria informática e do capital. No entanto, considerando que o laboratório de 

informática está inserido em um ambiente escolar, então ele deve atender aos objetivos e às 

funções da escola, contribuindo para a socialização e formação crítica dos alunos. Nesta 
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perspectiva, o ambiente do laboratório de informática está inserido na escola e, portanto, será 

considerado como uma prática da informática no ensino. A informática, como objeto 

educativo, visa contemplar as funções da escola e deve ser usada nesse contexto. 

O laboratório concretiza a inserção da escola no contexto tecnológico, mas esta exige 

usufruir dessa possibilidade, aproveitando as contradições que abriga, como apresentou 

Gómez (1998). Desta forma, possibilita a sua inserção nas discussões pertinentes à atual 

sociedade. 

Neste sentido, é papel da escola oferecer e estimular saberes, contribuindo para que a 

sociedade possa estar ativa e participar das decisões que envolvem a humanidade e seu futuro, 

dada sua natureza de via de mão dupla, ou seja, a escola é a própria sociedade. Então, 

poderíamos perguntar: como transformar as práticas sociais utilizando para isso as próprias 

práticas sociais? Seriam, talvez, as políticas de Estado que dão delineamento a essas práticas? 

Mais uma vez, o Estado é responsabilizado pelo delineamento de uma política de 

educação e formação, principalmente no que se refere ao desenvolvimento social e de 

inovação tecnológica, bem como cultural, político e econômico. A escola tem força nesse 

jogo? Recupera-se, aqui, mais uma vez, o que Gómez (1998) colocou: a função da escola e as 

contradições presentes na sociedade é que possibilitam um movimento de contracultura e 

interferência na atuação do Estado. Para isso, estar “por dentro”, estar “on line” é 

responsabilidade da escola e de seus profissionais. Nessa linha cruzada está o professor, 

profissional da escola, sofrendo os impactos variados dessas mudanças sociais. O trabalho 

docente está sofrendo os impactos da sociedade da informação. 

 

 
4. Trabalho docente na sociedade da informação 

 

A educação e a escola são consideradas práticas sociais, fazem parte da sociedade, 

nela interferem e dela recebem também influências. Por isso, as mudanças na sociedade, 

provocadas pelas inovações tecnológicas e suas repercussões, estão trazendo impactos no 

trabalho docente. Os sistemas de ensino em todo o mundo passam, ou passaram recentemente, 

por reformas em suas políticas educacionais. 

Para Esteve (1995), as reformas em todo o mundo estão surgindo em um momento 

de desencanto da sociedade com a educação, ou seja, a sociedade se comporta como se não 

acreditasse mais na promessa liberal de um futuro melhor por meio da educação. E os atores 

educativos, os professores, enfrentam e vêem a profissão com certo ceticismo e desilusão, 
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paralelamente ao reconhecimento da degradação de sua imagem profissional. Mas há a 

certeza de que são os professores, como membros da sociedade, e mediante atitude crítica 

perante as reformas, que vão garantir a implementação das disposições legais. Isto implica, é 

fato, em acreditar que será o trabalho cotidiano da sala de aula que levará ao sucesso das 

reformas educacionais. As constatações de Cotrim (2002), Rocha (2001) e Ferreira (2001) 

sobre as políticas do ProInfo em Goiás demonstram isso: o impacto não chegou ao chão da 

escola a fim de mudá-la, apenas foram chegando tecnologias de ponta que os professores não 

dominam. O cotidiano não é alvo das políticas educacionais. A cultura organizacional não é 

alvo das políticas educacionais. 

Além disso, as mudanças sociais trouxeram um sentimento de insegurança, pois os 

professores não conseguiram redefinir seu papel perante uma situação de aumento 

quantitativo de alunos e massificação da educação. Esteve aponta que a inclusão progressiva 

de crianças em idade escolar trouxe também os problemas sociais que essas crianças levam 

consigo para a sala de aula. É o surgimento de problemas qualitativos, que exigem reflexões 

pontuais e profundas que contribuam efetivamente para a sua superação.  

Os professores que comparam sua atividade profissional com a de alguns anos atrás 

percebem sua inserção num acelerado mundo, com indivíduos desajustados por sentirem-se 

num ambiente diferente do que estavam habituados. Esteve, citando Toffler, diz que o efeito 

da mudança social é o “choque do futuro”, em que a referência é a cultura conhecida. Para 

ele, essa acelerada mudança social “leva a que um número crescente de indivíduos (...) 

experimentem o mesmo desajustamento ao descobrir que as coisas não funcionam como 

antes, que o seu mundo foi substituído por outro” (Esteve, 1995, p. 96). São mudanças 

qualitativas que afetam o trabalho docente e que trazem novas dificuldades para a prática dos 

professores. 

Essas repercussões no trabalho docente trazem a certeza de que, independentemente 

das mudanças ocorridas no cenário social mundial, quem necessita encontrar uma saída e 

reagir perante as circunstâncias mais variadas no trabalho docente são os atores educativos. 

Esteve chama o sentimento desse grupo de atores educativos, que enfrentam as dificuldades 

da sociedade capitalista e estão inseridos num mundo tecnologizado, desencadeador de um 

mal-estar docente. “A expressão mal-estar docente (...) pretende resumir o conjunto de 

reações dos professores como grupo profissional desajustado devido a mudança social” (p. 

97). Essa expressão visa buscar a reflexão sobre o papel do professor em face das mudanças, a 

reação da sociedade diante da função docente, e sobre as formas de superação desse mal-estar, 

mediante a atuação em diferentes frentes, como a formação. 
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Segundo Esteve, “é preciso evitar o desajustamento e a desmoralização do 

professorado (...), pois um ensino de qualidade torna-se cada vez mais imprescindível” 

(Esteve, 1995, p. 98). Pode-se perceber, então, que não há como o professorado recusar as 

mudanças mais profundas ocorridas no desempenho de suas funções, o que impõe a 

necessidade de se integrar à nova dinâmica social e aos novos conteúdos do trabalho docente, 

como a informática.  

Os fatores que trazem as mudanças sociais necessitam ser estudados e levados a uma 

reflexão profunda para que seu caráter negativo e os efeitos permanentes que afetam os 

professores possam ser superados. Esteve qualifica como fatores das mudanças sociais que 

afetam diretamente o trabalho docente, aqueles que se referem ao exercício profissional e que 

influenciam o trabalho e os saberes docentes. São fatores decorrentes de uma sociedade 

imersa na tecnologia e que está submetida à informação e à comunicação. Segundo o autor,  a 

primeira mudança se refere ao aumento das exigências em relação ao trabalho do professor. 

Para além do domínio do conteúdo e das relações cognitivas, é exigida do professor, 

sobretudo, a habilidade de facilitador da aprendizagem, e cujas atividades abrangem, 

inclusive, o equilíbrio psicológico e afetivo dos alunos. Do professor é esperado que seja um 

organizador do trabalho e da produção em grupo.  

Mas a formação dos professores não parece acompanhar essas exigências, e os 

futuros profissionais acabam sendo formados de acordo com os velhos modelos. O choque 

com a realidade se dá efetivamente quando os professores, por exemplo, passam a exercer sua 

prática numa sala de aula com trinta e cinco alunos de um bairro da periferia. Mais 

complicado do que isso é trabalhar com esses trinta e cinco alunos em um laboratório de 

informática que possui, em média, apenas quinze máquinas, fato que impede uma dinâmica 

mais intensa. 

Além do aumento das responsabilidades do professorado, as mudanças sociais 

trouxeram conseqüências para a instância família, que tem deixado, quase que 

exclusivamente, a cargo do professor a responsabilidade pela educação dos seus filhos. O que 

tradicionalmente era uma atribuição da esfera familiar passou, então, a ser transferida para a 

escola. 

As tecnologias de informação e comunicação e a exposição livre das informações 

circulando na sociedade trouxeram uma ruptura, e o professor não é mais a única fonte de 

transmissão do saber.  
Cada dia se torna mais necessário integrar na aula estes meios de 
comunicação, aproveitando a sua enorme força de penetração. O professor 
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que pretenda manter-se no antigo papel de fonte única de transmissão oral de 
conhecimentos perde a batalha. (...) O professor enfrenta a necessidade de 
integrar no seu trabalho o potencial informativo destas novas fontes, 
modificando o seu papel tradicional (Esteve, 1995, p. 101). 

 

Um outro fator de mudança que interfere no trabalho docente é o reconhecimento de 

uma profunda alteração do consenso sobre a educação, ou seja, diante de uma sociedade 

pluralista, diferentes modelos de educação são defendidos e buscados. Isto implica defender 

uma educação heterogênea, obrigando também a heterogeneidade dos materiais didáticos e 

dos programas de ensino. É o que Esteve analisa como sendo uma diversificação na atuação 

do professor, ou seja, “ser professor nos subúrbios (...) significa confrontar-se, 

quotidianamente, com um aglomerado de alunos que receberam a sua socialização primária 

em diferentes culturas e em diferentes línguas maternas” (p. 102). Os professores precisam 

entender os alunos que compõem seu grupo, o que não é fácil, considerando que as 

subculturas e “tribos” florescem e desaparecem quotidianamente, em ritmo acelerado. 

Devido a essa ruptura do consenso sobre a concepção de educação, aumentaram as 

contradições com as quais o exercício da docência se depara. “Deste modo, o professor estará 

sempre sujeito a críticas, tanto no plano dos valores como no domínio metodológico, 

independente do modelo que escolher” (Esteve, 1995, p. 103).   

Pode-se destacar, também, uma mudança na expectativa em relação aos sistemas 

educativos, já que o contexto social em mutação não assimila mais um modelo, que mantém 

um traçado voltado para os interesses da elite. Numa educação massificada, é necessário 

buscar mais diversificação e flexibilidade do que o sistema de ensino da elite pode oferecer. 

Percebe-se que o contexto social afetou o apoio ao da população mais pobre ao 

sistema educativo, implicando no descrédito de a educação ser sinônimo de um futuro melhor 

para os filhos. E o pior: 
Todos parecem dispostos a considerar o professor como o principal responsável 
pelas múltiplas deficiências e pela degradação geral de um sistema de ensino 
fortemente transformado pela mudança social. Ora, mais do que responsáveis, os 
docentes são as primeiras vítimas (Esteve, 1995, p. 104). 

 

Esse fato é a real desvalorização do trabalho do professor, se considerarmos que, nos 

tempos atuais, o status social é estabelecido pela situação econômica do indivíduo. 

Transformações ocorridas na sociedade tiveram impactos diretos na profissão docente, mas as 

reformas educacionais também causam certo desconforto para os professores, como as 

mudanças propostas nos conteúdos curriculares, na relação professor-aluno, a fragmentação 

do trabalho docente, a escassez dos recursos materiais e as precárias condições de trabalho. 
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Diante desse mal-estar, será que a formação do professor está dando conta de auxiliá-

lo no trabalho docente? E as políticas e reformas educacionais estão considerando esses 

fatores? Como o professor pode buscar situações educativas bem-sucedidas que utilizam um 

recurso considerado tão novo como o laboratório de informática? Como alcançar uma melhor 

utilização do laboratório de informática? O que parece é que as reformas estão auxiliando na 

ampliação desse sentimento de mal-estar e desajustamento do professor perante o seu 

trabalho. A sociedade, em plena mutação e, inserida num contexto tecnologizado, está sendo 

considerada quando da formação do professor?  

Sabe-se que as atitudes do professor diante dessas mudanças sociais profundas serão 

delineadas pela sua formação inicial, e que “a formação inicial dos professores tende a 

fomentar uma visão idealizada do ensino, que não corresponde à situação real da prática 

quotidiana” (Esteve, 1995, p. 109). Dessa maneira, as atitudes do professor perante as 

mudanças sociais e as transformações ocorridas no sistema de ensino são de profunda crise de 

identidade.  

Esteve esquematiza diferentes tipos de reações do professor a essas mudanças sociais 

e que se configuram como uma tentativa de superação da crise de identidade que o afeta. Uma 

das atitudes do professor em face das mudanças poderia ser considerada positiva: a busca por 

adaptar-se às novas exigências, reconhecendo que necessita mudar suas atitudes em sala de 

aula, o que significa estar aberto às reformas educacionais e se esforçar para encontrar 

respostas às dificuldades que enfrentar. 

Uma outra forma de enfrentar as mudanças sociais, mas, desta vez, de caráter 

negativo, é a atitude de inibição do professor, ou seja, ele está consciente da irreversibilidade 

das mudanças e sabe que não pode se opor a elas, mas é pessimista. Na verdade, acredita que 

o que efetivamente pode mudar a educação é sua atitude em sala de aula, mas se declara farto 

das promessas das reformas educacionais para os problemas e fracassos da educação e da 

escola.  

As atitudes do professor diante das mudanças e reformas educacionais podem ser 

caracterizadas também como um agrupamento de sentimentos contraditórios. Ao mesmo 

tempo em que acredita que as mudanças trarão algum progresso, se mantém em desacordo 

com relação à sua real capacidade de trazer alterações profundas ao que faz em sala de aula.  

Esteve (1995) cita um quarto grupo que, na verdade, tem medo da mudança. Esse 

grupo de professores faz de tudo para evitar a mudança e acredita que as reformas os deixarão 

desamparados quanto aos conteúdos, metodologias e relação com alunos, a que estão 

acostumados.  
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As peculiaridades da sociedade de informação e comunicação, que leva à escola 

elementos significativos de mudanças, como as diferentes tecnologias, podem repercutir 

nessas reações e atitudes dos professores. A formação parece não dar conta dessas 

especificidades. As políticas e as reformas educacionais estão se esquecendo do principal ator 

da mudança na educação, o professor, quando as propõem, como mostrou as pesquisas de 

Rocha (2001) e Cotrim (2002), que concluíram que as políticas de informática educativa no 

Brasil não repercutem na escola. 

A formação do professor e as políticas e reformas educacionais são elementos 

importantes na busca pelo processo de superação do mal-estar docente, mas considero que 

somente eles não podem determinar o fim do desajustamento em que o professor se encontra. 

A chave do mal-estar docente está na desvalorização do trabalho do professor, nas condições 

precárias de trabalho às quais está submetido, no contexto tecnológico no qual está inserido e, 

também, na sua formação profissional, que não considera os problemas da profissão. 

Enquanto o professor não passar de mero executor das reformas educacionais para 

autor e projetista dessas reformas, o sentimento de mal-estar não poderá ser superado. Isso 

porque não se sentirá participante do processo de mudança e acompanhamento das exigências 

trazidas à educação com a chegada de tecnologias nas escolas. Esteve (1995) diz que isso 

pode ser tratado nos cursos de formação de professores, preparando-os para lidar com os 

processos de mudanças que a profissão está inserida e como a participação neste processo 

pode nem sempre ser da vontade do professor, ou seja, os cursos devem considerar os 

problemas da profissão quando da formação. 

Reconhecer e ver a educação como política pública e política social significa 

considerar a estrutura de poder e dominação como referência principal, sobretudo a máquina 

governamental, ou seja, é considerar, como já mostrado, o Estado como lócus principal de sua 

condensação. É necessário que o professor compreenda essa complexidade e que perceba que 

as mudanças sociais ocorridas nas últimas três décadas, com as formas e funções assumidas 

pelo Estado, encontram-se em xeque devido às crises referentes ao modo capitalista de 

acumulação.  

A discussão sobre o papel da educação para o desenvolvimento da sociedade e as 

reformas que a sustentam estabelecem alguns fatores específicos para o trabalho docente. 

Barriga e Espinosa (2001) acreditam que as principais tendências para o trabalho docente 

constantes nas reformas educacionais são o estabelecimento de incentivos econômicos, 

formação e aperfeiçoamento do professor e aumento da carga-horária destinada a atividades 

de planejamento. 
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O que pode ser destacado sobre as reformas educacionais é o fato de o professor ser 

peça fundamental desse processo, que pretendem transformar profundamente o 

funcionamento escolar. Mas, ao mesmo tempo, como fazer que o professor atue ativamente se 

ele é desvalorizado? Quando um dos itens da reforma é justamente a redução dos gastos com 

educação pelo Estado, inclusive da remuneração docente? Então, como impulsionar uma 

reforma que eleve a qualidade da educação sem investir nos professores? 

Barriga e Espinosa apontam um fator muito importante, característico das atuais 

reformas educacionais. Para esses autores, a reforma não busca transformações profundas no 

funcionamento do sistema escolar. Ela modifica os livros didáticos, a regulação do trabalho 

docente e acadêmico, mas não modifica a instituição escola, a cultura da escola. 

A formação recebida pelo futuro professor é feita nos moldes antigos, a instituição na 

qual irá atuar está rígida e sem perspectivas de adaptação. E, então, como não ter o sentimento 

de mal-estar docente diante dos desafios colocados pela sociedade, tecnologizada e com 

outras exigências? O cotidiano escolar está necessitando se alterar e, mais uma vez, é o 

professor o agente que pode impulsionar essas mudanças. 

Esteve (1995) acredita que o mal-estar docente decorrente das mudanças sociais e 

das propostas trazidas pelas reformas educacionais está cada vez mais alastrado entre a 

profissão. A educação está sendo chamada a responder às demandas dessas mudanças e 

cobrada por posições concretas. A atuação do professor, com vistas a atender a função de 

socialização e humanização da escola, está em conflito e imersa nesta sociedade da 

informação. Por isso, refletir sobre a atuação docente neste contexto é fundamental para 

buscar superar o fracasso escolar de socialização e humanização da sociedade. 

A escola, contribuindo com o trabalho docente, acreditando que a formação 

influencia para a superação desse sentimento de inadequação do professor, faz a sua parte 

estando “por dentro”, ou seja, on line e inserida nesta discussão. No caso das escolas públicas, 

espaço em que esta pesquisa se dá, o Estado também contribui para a superação dessa 

inadequação, oferecendo uma política efetiva de formação profissional e renovação da escola.  

 

5. A formação do professor na sociedade da informação 

 

O professor, inserido numa sociedade em processo acelerado de mudança nas formas 

de produção de conhecimento, decorrentes das tecnologias de informação e comunicação, está 

encontrando dificuldades para a execução da sua atividade e também sofre uma crise de 

identidade, causada por diferentes fatores de mudança social. 
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Sobre isso, André (2001) faz uma interessante análise: 
A tarefa do professor no dia-a-dia de sala de aula é extremamente complexa, 
exigindo decisões imediatas e ações, muitas vezes, imprevisíveis. Nem sempre há 
tempo para distanciamento e para uma atitude analítica como na atividade de 
pesquisa. Isso não significa que o professor não deva ter um espírito de investigação. 
É extremamente importante que ele aprenda a observar, a formular questões e 
hipóteses e a selecionar instrumentos e dados que o ajudem a elucidar seus 
problemas e a encontrar caminhos alternativos na sua prática docente. E nesse 
particular os cursos de formação têm um importante papel: o de desenvolver, com os 
professores, essa atitude vigilante e indagativa, que os leve a tomar decisões sobre o 
que fazer e como fazer nas suas situações de ensino, marcadas pela urgência e pela 
incerteza (p. 59). 
 

É preciso compreender que para a atuação docente em processos de mudanças, nada 

mais coerente e necessário do que desenvolver o perfil de um profissional que indaga, 

investiga e busca compreender a sua prática pedagógica. Lisita, Rosa e Lipovetsky (2001) 

acreditam que uma concepção ideal de formação de professores pesquisadores é aquela capaz 

de possibilitar-lhes a compreensão de sua prática e das mudanças que vêm ocorrendo no 

trabalho docente. A formação necessita, segundo eles, abranger a complexidade que rege a 

prática e o trabalho docente, pois a construção do conhecimento sobre o ensino, feita pelo 

professor, é uma necessidade para uma perspectiva de reconstrução social. As autoras 

defendem: 
A construção do conhecimento sobre o ensino pelo professor, por meio de sua 
própria reflexão, requer uma formação que lhe possibilite teorizar sua prática, 
participar da produção de seu conhecimento profissional, propor mudanças e agir de 
forma autônoma, tanto no contexto de sua atuação quanto no contexto social mais 
amplo (Lisita, Rosa e Lipovetsky, 2001, p. 109). 

 

Essa proposta de formação tem que dar conta da compreensão das mudanças sociais 

e de seus impactos nas situações educativas e de prática docente. Instrumentalizar o professor 

com essas habilidades possibilita a sua compreensão da complexidade que hoje envolve a 

atividade docente em todos os seus aspectos, proporcionando o agir sobre a realidade e o 

reconstruir socialmente, a partir das atuações docentes. A reflexão constante e a busca e 

investigação podem suprir essa deficiência que assorea as situações educativas nos tempos de 

mudanças. 

O pensar sobre o fazer e o agir, a reflexão sobre a prática e a produção de 

conhecimentos, de modo que possibilitem reconstruir os saberes e as práticas, podem facilitar 

as mudanças no trabalho docente. As atuais tecnologias na sociedade, as mudanças sociais, as 

políticas para a educação e as reformas educacionais exigem professores que compreendam 

esses processos e construam saberes e práticas que tenham uma outra lógica, que não a do 

mal-estar docente.  
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Propõe-se uma formação que ocorra em processos de transformações das formas 

sociais já estabelecidas. Neste contexto, a concepção da investigação-ação é uma forma de se 

compreender a educação, as escolas e as situações pedagógicas como práticas sociais de 

construção coletiva. A transformação do ensino e da prática docente exige participação e 

debate dos professores e da compreensão destes sobre a necessidade da reconstrução social e 

política da educação. É o que consideram Lisita, Rosa e Lipovetsky, para os quais a 

investigação-ação pode “constituir-se em um meio pelo qual os professores podem reconstruir 

seu conhecimento profissional produzindo discursos públicos articulados à prática, aos seus 

problemas e às suas necessidades” (p. 113). 

No processo de formação, tanto inicial quanto continuada, o professor visualizaria as 

situações complexas e que trazem o mal-estar à profissão, e poderia repensá-las. O docente 

em formação seria capaz, nesse momento, de repensar sua atuação, organizar seus propósitos 

e objetivos, com estratégias e meios mais adequados para o que deve cumprir e ensinar. Ao 

mesmo tempo, estaria teorizando sobre sua prática profissional, produzindo conhecimento 

contextualizado, com variáveis como as condições nas quais se encontra. 

A pesquisa, dessa forma, contribui para a autonomia do professor em formação, e 

não somente para a resolução de problemas práticos, visto que permite uma articulação 

dinâmica entre o conhecimento produzido e as ações a serem tomadas. O sujeito é o próprio 

professor, que poderá ver criticamente suas dificuldades, ou seja, questionar e modificar a 

forma como compreende seu próprio trabalho, mediante a produção de conhecimento teórico 

sobre sua prática.  

A articulação entre a formação do professor e a pesquisa é essencial para o trabalho 

docente. A superação das dificuldades da prática e da função docente pode ser alcançada com 

o auxílio de uma formação consistente e que contribua efetivamente com a profissão, que está 

imersa nas mudanças sociais e, portanto, nas políticas sociais.  

Desta maneira, os professores encontrarão o potencial educativo dos diferentes 

contextos sociais, podendo lidar melhor com a diversidade, com as tecnologias, com os novos 

processos de produção de conhecimento. Martin (1998) acredita que a formação do professor 

na sociedade da informação só pode ser coerente se houver essa reflexão sobre a prática.  

A formação do professor deve levar em consideração as exigências de um novo 

mundo, o que traz um grande desafio para a escola. A preocupação exclusiva com o acesso e a 

democratização social não é suficiente, sendo necessário compreender as tecnologias não 

como um fim em si mesmas, mas como um meio para conhecer melhor a sociedade.  
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Sobre a formação do professor para o domínio das tecnologias de informação e 

comunicação e de uso da informática na educação, Silva (2001) aponta que ela deve ser 

estruturada em domínios científicos específicos:  
(...) i) saberes de caráter instrumental e utilitário, domínio que designam por 
alfabetização informática; ii) saberes e competências ao nível da pesquisa, selecção 
e integração da informação, com vista à transformação da informação em 
conhecimento; iii) saberes no desenvolvimento de formas de expressão e 
comunicação em ambientes virtuais (p. 854). 

 

Dessa forma, o professor deve ser formado para que domine os conhecimentos de 

caráter instrumental, comunicacional e pedagógico de integração, e o uso das tecnologias na 

educação. Neste sentido, o autor aponta que são necessárias duas estratégias específicas de 

formação do professor: o nível do conhecimento e o nível metodológico. 

Com relação às estratégias de formação do professor, tanto inicial quanto continuada, 

ela deve ocorrer tanto no nível do conhecimento quanto também no nível metodológico, 

incluindo uma tríplice abordagem para cada um deles.   

O nível do conhecimento, para o autor, deve permitir as abordagens tecnológica, 

expressiva e pedagógica.  
A tecnológica deve traduzir-se em conhecimentos sobre a manipulação, rotinas de 
operação e modos de produção das diversas TIC; a expressiva, no conhecimento do 
discurso e das linguagens específicas e associadas a cada tecnologia; a pedagógica, 
no conhecimento para integrar as tecnologias no processo de desenvolvimento 
curricular (Silva, 2001, p. 854). 

 

Implica em desvendar a máquina, sua implicação na sociedade, seus impactos e sua 

linguagem, e refletir sobre sua integração ao currículo escolar. Com a abordagem tecnológica 

no nível do conhecimento, o professor saberá manipular, operar e produzir conhecimentos. 

Com a abordagem expressiva no nível do conhecimento, o professor será capaz de desvendar 

as linguagens utilizadas pelas tecnologias. E com a abordagem pedagógica, no nível do 

conhecimento, o professor será possuidor de saberes que irão auxiliar na articulação e uso da 

tecnologia ao desenvolvimento do currículo escolar. Então, com a estratégia no nível do 

conhecimento para a formação do professor, o trabalho é de aprofundamento teórico-prático 

da tecnologia e de sua relação com a escola. No entanto, o autor apresentou um segundo nível, 

que é o nível metodológico, como estratégia de formação docente. 

Para a estratégia metodológica de formação do professor, o autor apresenta outras 

três abordagens: teórica, apresentação de casos e práticas em situações de formação. 
Na teórica, com a inclusão de informações pertinentes provenientes de diversas 
fontes (comunicacionais, psicológicas e pedagógicas); na apresentação de casos 
recorrendo a simulações e a exercícios exemplares; nas práticas em situação de 
formação através de análise de situações de aprendizagem concretas, de forma a 
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garantir o domínio progressivo de novas idéias e habilidades relacionadas com o uso 
pedagógico das TIC (Silva, 2001, p. 854). 

 

A abordagem teórica da estratégia metodológica cuida do aprofundamento de 

estudos que contribuam para a compreensão do desenvolvimento da aprendizagem e do 

processo pedagógico e didático. Por exemplo, as teorias que contribuem com o processo 

educativo, com o uso das tecnologias, isso articulado aos estudos sobre psicologia e os do 

campo da pedagogia e da comunicação. São teorias que contribuem para a prática docente, ou 

seja, para que o professor use a metodologia de forma crítica, consciente de sua atuação e da 

repercussão desta nos seus alunos e na sociedade.  

A segunda abordagem da estratégia metodológica é o estudo de casos, que podem ser 

analisado e refletido pelo professor em formação. O professor é levado a conhecer 

determinadas experiências e refletir sobre seus diferentes desfechos e atuações. A terceira 

abordagem incide sobre a própria situação prática concreta, possibilitando a atuação desse 

professor e articulando todo o processo de sua formação. 

O processo de formação docente deve possibilitar conhecimentos de caráter 

instrumental, pedagógico e de relação da tecnologia com a sociedade, ou seja, permitir a 

compreensão da articulação pedagógica do uso das tecnologias, garantindo, progressivamente, 

o seu real uso nas suas práticas nas escolas, atendendo assim à sua função socializadora e 

cultural. 

A proposta, dessa forma, é articular as duas estratégias de formação de professores, 

ou seja, os níveis do conhecimento e o metodológico, pois, como alerta o autor, “o domínio da 

técnica induz, muitas vezes, o formador à ilusão do domínio pedagógico” (Moderno, 1992, p. 

165 apud Silva, 2001, p. 854). Não adiantaria, portanto, trabalhar no nível do conhecimento se 

não houver um refletir teórico sobre o fazer, a experiência, a sua própria prática, a dinâmica 

da aprendizagem e sobre a visão de outros profissionais a respeito da docência.  

No entanto, sabemos que essa estratégia de formação não é a única que permite 

alcançar sucesso na integração das tecnologias nas escolas e nas situações educativas. Silva 

(2001) aponta que, para não ocorrerem situações pontuais de utilização bem-sucedidas das 

tecnologias nas escolas, é preciso que haja “uma política de integração curricular, de 

formação de professores e de renovação pedagógica da escola” (p. 856). 

Ele ressalta que só a formação não garante uma situação pedagógica bem sucedida de 

utilização do laboratório de informática e que, apesar de ser um elemento essencial na 

profissão docente, deve-se considerar a existência de um cenário que envolva o trabalho do 

professor e as situações pedagógicas. Esse cenário é o nível situacional da minha análise, que 
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envolve dimensões macro e meso do processo de utilização da informática nas escolas. Além 

desse cenário, porém, considero que existe também o nível interativo-mediador das situações 

pedagógicas, que envolve a articulação do laboratório com objetivos educativos e, portanto, 

com a proposta curricular e também com a atuação do professor na mediação da 

aprendizagem do aluno. Implica no que Silva mostrou, ou seja, visa uma política de 

integração curricular, a formação e a escola, nesse processo de utilização do laboratório de 

informática de forma a atender os objetivos e a intencionalidade educativa. 

Aqui, têm-se indícios da importância da formação de professores, das políticas 

educacionais e da compreensão da cultura organizacional para a incorporação das tecnologias 

na educação. Uma melhor utilização do laboratório, conforme apresentado nestas reflexões, 

pode contribuir para o fortalecimento da função da escola, considerando todo o contexto que 

isso suscita, como os desafios ao trabalho docente na sociedade da informação.  

Neste capítulo, a reflexão se reveste de uma visão da irreversível penetrabilidade das 

tecnologias na sociedade, permeada de significados ideológicos, éticos, capitalistas, 

científicos, políticos, culturais e sociais. A escola, inserida neste contexto, tem um papel 

importante de socialização e humanização das novas gerações, portanto, tem também a 

responsabilidade de assumir e incorporar as tecnologias, estando on line. No entanto, muitos 

desafios foram trazidos ao trabalho docente no contexto desta sociedade da informação, e 

acredito que uma nova concepção de formação de professor, a partir da investigação-ação, 

pode auxiliar na superação dos desafios ao trabalho docente.  

Não se pode esquecer que a formação para a incorporação da tecnologia, na rotina 

docente, neste estudo, se refere especificamente à informática, ou seja, visa vislumbrar 

caminhos que garantam uma real utilização pedagógica da informática com fins educativos e 

como função da escola. Entretanto, é apresentado também que a escola on line, além da 

formação dos professores, requer uma reflexão específica, por ser uma instituição com 

significados culturais visíveis e invisíveis que influenciam na sua cultura organizacional. São, 

portanto, reflexões importantes quando se tem como objeto os elementos de situações 

pedagógicas, inseridos no contexto de escola pública, que são mobilizadores de melhor 

utilização do laboratório de informática. 
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CAPÍTULO III 

 

A ESCOLA PÚBLICA ON LINE: O PROFESSOR E AS SITUAÇÕES 

PEDAGÓGICAS EM ANÁLISE 

 

As pressões das inovações tecnológicas sobre a vida da sociedade são muitas e se a 

escola ignorá-las, corre o risco de perder a sua função de interferir e contribuir para a 

formação cultural e a socialização, o que se reflete, justamente, no mal-estar docente referido 

no segundo capítulo. A intervenção cultural da escola ocorre mediante a formação do homem, 

para que possa interferir na natureza com seu trabalho, mas de forma consciente. 

A escola, então,  deve configurar-se como um espaço de socialização e humanização, 

tendo como foco a memória da humanidade, na busca de trabalhar e construir um saber que 

considere as diferenças e as desigualdades, bem como trabalhando as contradições de forma 

crítica, inserida no contexto e na linguagem social. A informática e o audiovisual são partes  e 

conseqüências do desenvolvimento da sociedade e da humanidade e, portanto, devem estar 

presente no cotidiano da escola e do trabalho do professor. A informática possibilita o manejo 

com a informação e a comunicação, enquanto a escola desempenha seu papel de trabalhar o 

conhecimento sobre essas informações e processos interativos.  

Silva (2001, 2002) acredita que as tecnologias de comunicação e informação podem 

ser utilizadas como estratégias de renovação e favorecimento de mudança da escola, trazendo 

uma outra linguagem e organização, em razão, justamente, das pressões sofridas por ela. 

Implica em termos escolas on line, ou seja, escolas que considerem as tecnologias nos 

processos educativos e que pratiquem efetivamente a educação, utilizando para isso as 

tecnologias. Esta pesquisa buscou escolas que estavam utilizando os laboratórios de 

informática em seu cotidiano. No entanto, o sentido dessa busca se fundamenta na refleção 

sobre uma melhor utilização dos laboratórios, visando superar o fracasso escolar, 

principalmente com relação à informática.  

Neste intuito, a partir da problemática de que a tecnologia está presente na sociedade 

e não pode ser negada, na escola a sua presença deve contribuir para um melhor desempenho 

das suas funções, mas o desafio para as unidades educacionais é saber utilizá-las. Por isso, 

questiona-se que elementos são esses que mobilizam uma melhor utilização do laboratório de 

informática. A escola, vista como cultura organizacional, permite uma visão de que a sua 

atuação depende de sujeitos, culturas e estruturas que, articulados, desempenham a função 

educativa. 
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Não se pode considerar a escola como uma organização constituída de um prédio 

com um amontoado de salas de aula, cadeiras, laboratório, biblioteca, secretaria etc, em que 

os profissionais que ali atuam são responsáveis individualmente por suas práticas. Deve ser 

entendida no seu contexto social, cultural, estrutural, econômico e político. As mudanças das 

práticas da escola passam pela cultura e pelo contexto social em que está inserida.  

O conservadorismo muitas vezes presente, a corporificação de uma rotina 

pedagógica e a cristalização de concepções são barreiras que limitam a atuação da escola em 

uma sociedade cada vez mais desenvolvida cientifica e tecnologicamente. A mudança na 

escola é um processo lento, pela própria característica de cultura organizacional que ela 

assume. 
Uma mudança planificada deve ser vista como um processo, sendo necessários anos 
para que ela se efetive. Esse processo supõe fases de iniciação, implantação e 
institucionalização da mudança, de modo a permitir que nova cultura seja construída 
no processo de partilhamento a ela característico. Há que existir tempo para que se 
efetive a aprendizagem da própria mudança (Teixeira, 1999, p. 110). 

 

A incorporação das tecnologias pela escola, mediante a implantação de laboratórios 

de informática, inseridos em sua cultura organizacional, enfrenta barreiras: falta de formação 

de professores, políticas educacionais ineficientes e que não auxiliam prática da escola, 

condições precárias, falta de apoio técnico e de sintonia entre os profissionais da escola, 

gestão que desconsidera essa realidade etc. As barreiras aqui citadas são realidades de muitas 

escolas brasileiras e refletem não só na utilização da informática, mas também na atuação da 

escola e na aprendizagem dos alunos como um todo. 

A mudança dessa realidade, denunciada em pesquisas realizadas sobre os 

laboratórios de informática (Faria, 2001; Rocha, 2001; Cotrim, 2002; Leme, 2004; Carvalho, 

2001; Castro, 2001), passa pelo aprendizado de toda a escola. Essa mudança e esse 

aprendizado têm elementos mobilizadores que podem partir da própria instituição ou de seu 

contexto social, político e cultural. 

Para compreender esses elementos de situações pedagógicas mobilizadores de uma 

melhor utilização do laboratório de informática foram escolhidas três escolas para serem 

investigadas e, a partir dos dados, promover reflexões que possam contribuir para a superação 

do fracasso escolar.  

Um dos passos do método comparativo constante (Glaser, 1978, apud Bodgan e 

Biklen, 1999, p. 103) é a descrição escrita da amostragem dos dados, que permite concentrar, 

posteriormente, na análise das categorias identificadas. Neste Capítulo 3, inicialmente 

descrevo os dados coletados nas escolas e as situações pedagógicas de utilização do 
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laboratório observadas e, posteriormente, a partir de categorias específicas, busco uma análise 

sobre a utilização do laboratório de informática e os elementos mobilizadores de sua melhor 

utilização. Esta análise é dividida em níveis (Altet, 2000) que compõem as dimensões macro, 

meso e micro da utilização do laboratório de informática nas escolas pesquisadas. 

 
 

1. Caracterização das situações pedagógicas e das escolas pesquisadas 

 

Esta pesquisa, então, foi desenvolvida em três diferentes escolas, representativas das 

três esferas públicas de ensino em Goiânia: da rede municipal, do sistema estadual e do 

sistema federal de ensino. Somando as horas de investigação no campo da pesquisa, têm-se 93 

horas e 20 minutos de observações e momentos de coletas de dados nas instituições-campo de 

pesquisa, no período de agosto a dezembro de 2004.  

Antes de ir às escolas escolhidas, no entanto, coletei dados junto com as 

pesquisadoras da equipe da REDUCATIVA no período de junho de 2003 a junho de 2004, 

período anterior, portanto, à coleta de dados específicos das escolas-campo deste estudo, 

conforme já foi relatado. Esta coleta foi nos Núcleos de Tecnologia Educacional – NTE – e 

nas escolas por eles indicadas que auxiliaram na definição das instituições para esta pesquisa 

e na busca de informações quanto à situação dos laboratórios de informática. Desta forma, a 

variedade de informações e dados foi grande e exigiu muita atenção e disciplina, 

principalmente no que se refere à sua descrição. Nesta, tive preocupação com o anonimato da 

instituição e dos sujeitos pesquisados, conforme combinado com as escolas e os professores 

envolvidos no processo. As escolas são nomeadas de acordo com sua esfera pública e os 

sujeitos são apresentados com nomes fictícios, conforme apresenta o Quadro 01. 

 
Quadro 01 – Relação dos nomes indicativos das escolas e dos respectivos sujeitos  

Escola campo Sujeitos Formação  

Escola Municipal Professora Maria 
- Pedagoga 
- Curso técnico de 300 horas oferecido pelo NTE e monografia de 
graduação sobre informática educativa 

Professora Elisa - Magistério 
Professora Emília - Pedagoga 
Professora Elza - Magistério 

Coord. Eliana - Pedagoga 
-Especialista em informática educativa 

Escola Estadual 

Dinamizadora Elida - Cursando Biologia pelo Programa de Licenciatura Parcelada do 
Estado de Goiás (UEG) 

Escola Federal Professora Fabiana 

- Pedagoga - Mestre em Educação 
- Cursos de Formação pedagógica para a Educação a Distância 
oferecido pela UFG Virtual; e Utilização pedagógica de software de 
autoria, oferecido pela Pesquisa REDUCATIVA. 
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Escola municipal 

Na escola da rede municipal de educação de Goiânia, à qual chamo nesta 

investigação de Escola Municipal, permaneci um total de 40 horas e 30 minutos, 

acompanhando um projeto desenvolvido no laboratório de informática pela professora Maria. 

Quando cheguei à escola, me apresentei como pesquisadora do projeto REDUCATIVA e 

informei que era também aluna do Mestrado da Faculdade de Educação da UFG.  

A escola foi inaugurada em 1981, na região Norte de Goiânia, em bairro de periferia, 

e oferecendo os Ciclos I e II (correspondente da 1ª a 6ª séries), nos turnos matutino e 

vespertino. De acordo com o Projeto Político-Pedagógico da escola, de 2004, o perfil dos 

educandos atendidos é o de filhos de trabalhadores de baixa renda, na faixa etária entre 06 e 

12 anos de idade.  

A sua diretora foi eleita para um mandato de dois anos, em processo que contou, 

também, com a participação de toda comunidade, sendo ela um membro do quadro de 

professores da escola. O coordenador também é eleito, mas apenas participam do processo os 

professores da escola, e seu mandato é de um ano.  

A escola já ganhou prêmios por seus projetos realizados, como os de Educação para 

o Trânsito, promovido pelo Detran; e Educação Ambiental, promovido pelo Estado de Goiás, 

além de ter um de seus alunos premiado na Olimpíada de Matemática, promovida também 

pelo Estado de Goiás. Também foi contemplada no “Orçamento Participativo” da região, para 

a construção de uma biblioteca e reformas no prédio para o escoamento da água da chuva. O 

laboratório de informática foi implantado na escola no ano de 1998, com recursos do ProInfo, 

quando também contemplou sete outras escolas municipais. 

Atendendo os Ciclos I e II em dois turnos, a escola conta com 17 professores, quatro 

merendeiras, sete porteiros-serventes, quatro auxiliares de secretaria, uma secretária-geral e a 

diretora. Tem, portanto, um total de 34 funcionários. O quadro de docentes é pequeno, 

considerando que atuam divididos pelos dois turnos na escola e tem 269 alunos matriculados 

nos dois turnos. 

Funcionando com o sistema de Ciclo de Desenvolvimento Humano, permite aos 

professores da escola momentos de planejamento e estudo individual e coletivo, em horário 

de trabalho, durante a semana. Uma vez por semana, por um período de uma hora e quarenta e 

cinco minutos, os alunos são dispensados para que os professores façam os momentos 

coletivos de estudo, planejamento e reunião. E, durante a semana, os professores têm horários 

específicos para momentos de estudo. 
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Definição das aulas a serem acompanhadas 

A primeira pessoa com quem falei na escola foi com a coordenadora do período 

matutino, quando da seleção para definição das escolas-campo de pesquisa da 

REDUCATIVA. Revi com a coordenação a possibilidade de pesquisar a escola e perguntei se 

havia alguma atividade sendo desenvolvida que envolvesse o laboratório de informática. A 

coordenadora indicou a professora Maria como uma profissional que desenvolvia um bom 

trabalho no laboratório.  

Procurei a professora Maria e apresentei-lhe a real intenção da minha presença na 

escola. Informei-lhe meu interesse em acompanhar o seu trabalho, explicando que meu 

objetivo era refletir sobre uma melhor utilização do laboratório de informática. A professora 

se mostrou receptiva e disse que estava iniciando um projeto com alunos de 08 e 09 anos de 

idade, que previa atividades também no laboratório de informática. Os alunos eram de turmas 

e níveis diferentes. 

Na Escola Municipal, então, acompanhei, observando as aulas no laboratório de 

informática, todo o projeto da professora Maria. Já havia sido antecipadamente combinado 

que minha ida ao laboratório ficaria agendada para uma vez na semana, com uma hora e trinta 

minutos de duração. As crianças, em número de 20, pertenciam a duas turmas diferentes na 

escola: D e F (4ª e 5ª séries) do turno matutino. A escolha das crianças que participavam do 

projeto de informática, conforme relatou a professora, partiu do interesse demonstrado por 

elas próprias, sendo que outras atividades paralelas sobre o projeto estariam sendo 

desenvolvidas com essas mesmas crianças. As demais crianças, das mesmas turmas e que não 

participavam das atividades no laboratório, assistiam filmes sobre o tema, faziam pesquisas 

em jornais, montavam painéis e estavam em processo de reagrupamento para auxiliar as 

crianças com dificuldades de aprendizagem. 

A escolha das 20 crianças teve a participação de outros professores da escola e, de 

acordo com a professora Maria, foi uma decisão coletiva, que visava uma intervenção na 

disciplina da turma, na organização do trabalho e no processo de aprendizagem.  

O laboratório de informática tinha dez máquinas, dispostas da forma de “U”, e essa 

pequena quantidade fazia com que professores e toda escola se reorganizassem para garantir a 

ida dos alunos, mesmo tendo de separá-los em turmas. Foi isso o que ocorreu na Escola 

Municipal. No entanto, diferentes motivos foram criados pelos professores para escolherem os 

20 alunos das duas turmas. Retomo os que apresentei nos dois parágrafos acima: o que 

influenciou na escolha foi o interesse dos alunos, intervenção na disciplina das turmas, 
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processo de aprendizagem com reagrupamentos de crianças com dificuldades de 

aprendizagem. Esses critérios foram relatados pela professora Maria. 

As atividades desenvolvidas pelas crianças que não participaram no laboratório de 

informática do projeto específico que acompanhei, pertencentes às duas turmas, ficavam 

desenvolvendo outras atividades, em sala, conforme relatou a professora Maria, com o 

acompanhamento de outros professores, no entanto, em outros momentos, iam ao laboratório, 

com diferentes objetivos. A necessidade de separar a turma para utilizar o laboratório é 

sempre um desconforto e exige uma articulação do coletivo de profissionais da escola, visto 

que o professor da turma está no laboratório, tem de contar com o apoio de outro profissional 

para assumir os alunos que não “cabem” naquele ambiente. 

No acompanhamento do projeto da escola, realizei 12 visitas, cumprindo as 40 horas 

e 30 minutos ora apresentadas. As visitas não se resumiam apenas ao acompanhamento das 

atividades no laboratório de informática, mas também na coleta de documentos da Escola 

Municipal, como o seu Projeto Político-Pedagógico e o caderno de Plano da Professora 

Maria; na realização de entrevistas e em conversas informais com a professora. Observei, 

ainda, o relacionamento entre o grupo de profissionais e participei de eventos da escola. 

Acompanhei oito aulas no laboratório, em igual número de visitas. Em outras duas visitas 

participei dos eventos de lançamento do projeto de informática e de entrega dos resultados 

para os pais. Na primeira visita fiz o contato inicial e na última, a entrevista aberta com a 

professora Maria sobre o projeto. 

 

O laboratório de informática 

O laboratório da escola é de 1998, recebido do ProInfo, tem um espaço amplo, com 

uma média de 10 m de profundidade e 8 m de largura e, conforme já relatado, possuía 10 

máquinas, dispostas na forma de “U”, todas em pleno funcionamento. No centro do 

laboratório havia mesas que, juntas, formavam uma grande mesa, com cadeiras ao redor. Em 

meados do ano de 2004, a escola tinha acesso à Internet, proporcionado mediante convênio 

entre a Secretaria Municipal de Educação e a empresa Brasil Telecom, e a professora Maria já 

estava usando esse recurso no projeto que acompanhei. Por ser de 1998, o laboratório tinha 

máquinas já consideradas antigas e o sistema operacional era o “Windows 98”, ou seja, o 

software original. Foi utilizado, além da Internet, o software de apresentação PowerPoint da 

empresa Microsoft como recurso para o desenvolvimento do projeto que observei. 

O perfil dos alunos que participaram do projeto no laboratório era o de crianças que 

apresentavam facilidade para lidar com o computador. Não eram iniciantes, no entanto, 
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também não eram grandes conhecedores do equipamento que utilizavam. Mas percebi que 

eles sabiam o essencial, e sempre que tinham necessidade de outros conhecimentos técnicos, 

estes eram transmitidos pela professora e por outros colegas. A professora Maria demonstrava 

conhecimentos técnicos necessários para as atividades que eram desenvolvidas com as 

crianças e não tinha auxílio de outro profissional da escola. 

A importância do conhecimento da máquina para desenvolver as atividades é o foco 

da atividade ficar na aprendizagem dos conteúdos escolares pelos alunos, e não apenas 

centrados nos conteúdos técnicos, exclusivamente. As crianças chegavam ao laboratório, 

tiravam as capas dos computadores, ligavam as máquinas, se sentavam com o colega da dupla 

- escolhido no início do projeto - e davam continuidade ao trabalho que já havia sido iniciado 

em outras aulas. No momento em que os alunos ligavam as máquinas, a professora Maria 

dava orientações sobre as atividades, mostrava o que deveria ser cumprido naquele dia, 

indicava sites por ela pesquisados e mostrava livros e outros materiais de consulta, como 

revistas, que poderiam ser fontes para a construção do material que produziam, que era sobre 

o cerrado.  

 

O projeto e as situações pedagógicas acompanhadas 

O projeto que observei tinha como título: “Cerrado, conhecer e preservar para ter”. 

De acordo com a professora, fazia parte do projeto maior da escola, que era: “É preciso saber 

viver!”. A justificativa do projeto centra-se na necessidade de preservação desse bioma, que 

está em fase de destruição, alarmando ambientalistas e sociedade, sendo que para preservar é 

preciso saber do que se trata e em que contexto está inserida essa vegetação, que é típica do 

estado de Goiás, ou seja, é preciso conhecê-lo. 

O objetivo é: “Conhecer as características, riqueza e importância do cerrado para se 

aprender a preservá-lo” (Projeto Escola Municipal, professora Maria, p. 1). Como 

metodologia, a proposta era pesquisar em materiais bibliográficos (livros, folders, revistas e 

jornais) e realizar visitas de campo (proximidades da escola, parque ecológico e nascente de 

rio). Também estava prevista a exibição de filmes, a produção de mudas de árvores 

características do cerrado, pesquisas dirigidas em sites da Internet, análise dessas pesquisas e 

outras atividades diversas em sala de aula. Como produção, além de atuarem no plantio de 

mudas, os alunos deveriam fazer, no computador, slides utilizando o PowerPoint, sobre temas 

levantados pela professora e alunos: características do cerrado, abrangência no Brasil, solos 

do cerrado, riqueza da flora, culinária, fauna, extinção dos animais, o fogo e o cerrado, S.O.S. 

Cerrado, ecoturismo, preservação do cerrado e a escola protegendo o cerrado.  
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Não foi possível acompanhar os filmes previstos no planejamento e assistidos pelos 

alunos, a visita realizada ao Parque Ecológico de Goiânia e nem a viagem que fizeram à 

nascente do rio Meia Ponte. Somente as atividades desenvolvidas no laboratório de 

informática foram observadas. 

Durante todo o período de minha permanência na escola, uma multiplicadora do 

NTE esteve lá quatro vezes e, de acordo com a professora Maria, seria o NTE que auxiliaria 

na confecção de um CD-Rom com os materiais produzidos pelos alunos durante os dois 

meses de duração do projeto. 

O CD-Rom, portanto, também contribui para o registro do que é produzido por 

alunos e professores. Para o processo de ensino-aprendizagem, contribui por ser um registro 

que pode até ser reavaliado em outros momentos pelos mesmos alunos, dando outras 

oportunidades à professora. Em conversas informais, a Multiplicadora do NTE, em uma de 

suas visitas e a professora Maria, relataram que outros professores da Escola gostaram da 

idéia e que queriam também registrar o seu trabalho. Um CD-Rom pode ajudar a divulgar o 

que foi produzido, ou seja, permite o professor mostre o seu projeto e seus produtos em trocas 

de experiências voltadas para o estímulo a docentes do ensino fundamental e, ainda, motivar 

outros professores a desenvolverem com seus alunos boas atividades diferenciadas, 

registrando e arquivando o que foi produzido. Sem esquecer que, para os alunos, ver os seus 

trabalhos sendo valorizados pela escola e pela comunidade é um estímulo à dedicação e uma 

motivação para fazerem mais e melhor. 

Ao final do período da aula no laboratório, a professora informou, em quatro 

diferentes dias que observei, que quem estivesse atrasado com a produção e quisesse 

continuá-la, poderia ficar no laboratório. No entanto, isso não ocorreu, visto que alguns iriam 

para a aula de educação física, pela qual demonstravam muito interesse, enquanto outros 

retornariam para a sua sala para as atividades coletivas, momento em que era feita a 

distribuição da merenda, antes do recreio com o restante da sua turma. Diziam para a 

professora que não estavam atrasados e que na próxima semana continuariam. Três vezes a 

professora ora iniciou, ora encerrou a atividade no laboratório com uma conversa na roda, ao 

centro do laboratório, sobre o projeto: Como está indo a construção dos slides? O que vocês 

aprenderam até este momento? Como está a correção ortográfica dos textos? E as pesquisas 

nos sites e nos livros estão contribuindo? As respostas dos alunos eram diversas e provocava 

uma troca de opiniões e experiências: duas duplas discorreram sobre o site que encontraram e 

que a professora gostou e passou para outras duplas; informavam que não havia registro das 

fontes consultadas, mas que começariam a registrá-las; que a culinária do cerrado é parecida 
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com o cotidiano da casa deles e que queriam experimentar outras receitas. Esse demonstrou 

ser um momento de retomar o trabalho e fazer uma pequena avaliação para superar pontos 

que não estavam tendo sucesso.  

Os pontos de orientação da professora se centravam nos conteúdos, discutindo sobre 

os temas levantados para o projeto e em todas as aulas era dada orientação para que não se 

copiasse ou colasse os conteúdos dos sites. Apesar disso, uma dupla quis copiar e colar o 

conteúdo, mas todo o slide perdeu a formatação e, como o texto era muito grande, as letras 

ficaram pequenas e com estética não agradável para o leitor. Quando isso aconteceu, a 

professora Maria disse-lhes que era melhor lerem, entenderem e escreverem um parágrafo ou 

dois sobre o que viram. Então, teriam até espaço para as imagens que achassem que poderiam 

ilustrar o conteúdo. 

Realizar buscas em sites e não se dar ao trabalho de analisá-los e trabalhar a 

informação para transformá-la em conhecimento faz perder o sentido do aprender utilizando a 

informática. É preciso garantir que se produza algo após simples pesquisas em sites da 

Internet, para não cair no “copiar e colar”. 

A investigação de Leme (2004) sobre a Internet demonstrou que para as pesquisas 

em sites de busca é preciso uma orientação dos professores de forma objetiva. Isso evita que 

os alunos fiquem livres demais e que fujam dos temas definidos anteriormente. A professora 

Maria trouxe sites por ela já pesquisados, mas também duas duplas, durante a execução do 

projeto, encontraram outros dois e os mostraram para a professora Maria. Todos os sites 

passaram pela análise da professora, mesmo os que os próprios alunos encontraram sozinhos. 

Quando isso ocorria, os alunos chamavam-na e ela visualizava o seu conteúdo junto com a 

dupla. As duas duplas que indicaram sites diferentes dos propostos pela professora eram de 

crianças que demonstraram um melhor conhecimento técnico, acima da média do restante do 

grupo. Os demais alunos, à medida que precisavam buscar informações sobre um tema, 

perguntavam onde poderiam localizá-lo e a professora indicava algumas opções, como dois 

ou três sites, ou livros e jornais que ela tinha no laboratório de informática para consulta dos 

alunos. 

A diversidade de sites (visualizei oito sites diferentes que os alunos trabalharam) 

possibilitou variedade na pesquisa dos alunos, evitando a homogeneização de visões sobre um 

mesmo tema. Por exemplo, na culinária, diferentes receitas foram escolhidas pelas duplas e 

apresentadas nos slides, o mesmo ocorrendo com o ecoturismo, cujos slides mostraram 

diferentes locais no Brasil que têm esse tipo de vegetação, objeto da exploração turística. 

Observei que os exemplos trazidos não se repetiam em cada dupla, nem mesmo as imagens. 
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Nos últimos dois encontros no laboratório, a professora disse às crianças que estava 

chegando o momento de finalização. Para isso, era preciso fazer uma revisão dos textos e de 

todos os slides produzidos. Ela se sentou com cada uma das dez duplas e leu com elas o que  

haviam produzido, para que pudesse conhecer o trabalho completo.  

A professora Maria não solicitou que as duplas apresentassem para os demais 

colegas os seus trabalhos de maneira formal. Mas isso não ocorreu, visto que tinham duplas 

que, enquanto a professora lia o trabalho dos colegas ao lado, ainda terminavam de produzir 

os seus slides. Embora essa apresentação tenha ocorrido na Feira de Ciências da escola, para 

quem visitasse o laboratório, a apresentação para o grupo interno faz com que os alunos se 

conheçam, principalmente se são crianças de níveis diferentes e que tiveram visões diferentes 

do mesmo tema, com imagens, estética e conteúdos específicos diferentes. 

 

Os sujeitos da escola 

A professora Maria é o sujeito central da minha pesquisa na Escola Municipal; no 

entanto, ela está inserida em um grupo de profissionais. Antes de falar especificamente de 

Maria, vou mostrar um pouco os personagens dessa escola. 

Todos os professores são concursados e, portanto, efetivos, sendo que apenas uma 

professora não é graduada, mas possui o curso de magistério de nível mádio. A grande 

maioria é de pedagogos (dos 17 professores, 11 são pedagogos). As demais áreas são: 

educação física, matemática, inglês, história e geografia. Não é comum haver rotatividade de 

professores na escola; a professora Maria mesma, em 2004 completou seis anos que atuava na 

instituição. Quando o laboratório chegou à escola, em 1998, ela já lecionava lá. 

A diretora estava presente na escola em todas as visitas que realizei, foi receptiva à 

solicitação do Projeto Político-Pedagógico da escola (PPP) e me convidou a participar de 

eventos. A multiplicadora do NTE, em todas as suas visitas, conversava com a diretora sobre 

problemas do laboratório, como vírus nas máquinas, urgência no conserto do scanner ou 

mesmo sobre cursos para os professores.  

Um dos tipos de formação de professores oferecida pelo NTE, no formato de 

oficinas, era realizada na própria escola e no horário de trabalho. Havia uma combinação 

entre os professores para formarem duas turmas: enquanto uma delas estava em formação, a 

outra ficava com os alunos, e depois faziam a troca. Uma formação oferecida pelo NTE 

ocorreu no final do ano de 2004. O relato da professora Maria foi o de que havia sido uma 

solicitação do grupo de professores da escola e que o objetivo foi a construção do site da 

escola. Outro tipo de formação oferecido pelo NTE são os cursos de longa duração, com 



 86

carga-horária de até 60 horas, ministrados nos laboratórios do próprio NTE.  Esses cursos são 

oferecidos fora do horário de trabalho, e para freqüentá-los é preciso fazer inscrições na 

Secretaria Municipal de Educação. 

A diretora demonstrou fazer um acompanhamento de perto do laboratório, 

preocupada com o seu uso e funcionamento. A professora Maria relatou em entrevista que 

recebia o apoio da direção em suas atividades e que a diretora “vestia a camisa”. As minhas 

observações demonstram esse cenário. A diretora disponibilizou para a sala de professores um 

computador, recebido como prêmio do Detran/GO. A sugestão de colocá-lo lá foi da direção e 

os professores aprovaram a idéia. Não pude verificar se estava sendo utilizado pelos 

professores, visto que foi instalado no final da coleta de dados na escola. 

Sobre a coordenadora, presenciei duas de suas conversas com a professora Maria em 

relação ao projeto no laboratório. Na primeira conversa, a coordenadora levou até o 

laboratório um jornal com a notícia de um seminário sobre meio ambiente que seria realizado 

em Goiânia para que a professora Maria se inscrevesse, atitude que demonstra o incentivo à 

professora e ao tema que ela estava trabalhando na escola. Em um segundo momento, 

estávamos na sala de professores e a coordenadora falava sobre a organização da Feira de 

Ciências. A professora Maria contou, então, sobre o projeto no laboratório, dando ênfase à 

curiosidade dos alunos em relação à culinária do cerrado, e todos os presentes acharam 

interessante que os trabalhos fossem mostrados na Feira. 

Como algumas crianças haviam manifestado desinteresse em continuar no 

laboratório, justificando que queriam participar da aula de educação física, tive a curiosidade 

de saber como eram essas aulas. Identifiquei que o professor levava as crianças para fazer 

atividades fora da escola. O bairro é muito tranqüilo, com pouca circulação de veículos e ruas 

largas, o que possibilita esse tipo de saída. Os alunos demonstraram que gostavam muito 

dessas aulas. É comum as crianças gostarem das aulas de educação física por saírem da rotina 

da sala de aula, mais ainda quando saem dos muros da escola. 

Não acompanhei nenhum outro professor utilizando o laboratório, mas a professora 

Maria relatou que todos os docentes o utilizavam e que em outros turnos da escola existiam 

outros tipos de projetos sendo desenvolvidos. 

A professora Maria é pedagoga formada pela Universidade Federal de Goiás, e 

concentra suas atividades na escola em conteúdos das áreas de saúde e meio ambiente. 

Indicou que teve uma formação teórica e prática sobre a informática, e quando perguntei-lhe 

sobre qual a influência dessa formação na sua prática, ela disse que havia sido o ponto mais 
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relevante no uso da informática que ela fazia. Confessou que antes da formação prática tinha 

até medo da máquina, mas que essa fase já está superada. 

A professora contou como foi sua formação: 
Eu sou ainda daquela turma que fez a formação de 300 horas oferecida pelo MEC 
em parceria com a Secretaria de Educação. Então, quando eu fiz, confesso que eu 
tinha até medo da máquina. Eu confesso que tive sérias dificuldades no início. 
Depois eu aprendi a gostar, foi fantástico o curso de formação. Eu aprendi e passei a 
ter o prazer em fazer e em buscar. E eu sempre estou buscando mais (Escola 
Municipal, entrevista professora Maria). 

 

Mas, além da formação prática de 300 horas, a professora dedicou-se também aos 

estudos teóricos sobre a informática na educação. Quando lhe perguntei, durante a entrevista, 

sobre um fator de influência que a levou a usar o laboratório de informática na sua prática, ela 

respondeu que foi a busca pessoal de formação. 
A busca. Aquela vontade de querer aprender, aquela vontade de inovar as aulas. Eu 
estudei muito, na época da formação, o que o computador poderia trazer de novo e o 
que poderia auxiliar na aprendizagem. Então, eu busquei mais informações. 
Inclusive, eu fiz meu curso na Universidade Federal de Goiás e defendi minha 
monografia justamente sobre o uso do computador em sala de aula. Quer dizer, eu 
apaixonei pelo laboratório de informática como objeto para a aprendizagem (Escola 
Municipal, entrevista professora Maria). 

 

Se a direção demonstrou que incentiva o uso da informática na escola - conforme 

relato da professora Maria e pela iniciativa de colocar computador na sala dos professores, e 

não na secretaria ou na própria sala -, por outro lado, nenhum outro professor demonstrou 

proximidade com o projeto da professora Maria, desenvolvido no laboratório de informática. 

Apesar de, em entrevista, a professora afirmar que isso acontece, não identifiquei essa 

proximidade. No entanto, é fato que o NTE esteve no período matutino na escola a pedido do 

grupo de professores para oferecer oficina sobre a construção de sites na Internet. 

Considerando que a Internet havia chegado à escola naquele ano, já era demonstração de uma 

mobilização dos. A coordenadora atuou no apoio pedagógico, oferecendo oportunidades para 

a professora e valorizando o que os alunos estavam fazendo: divulgar seus trabalhos na Feira 

de Ciências.  

 

Escola do Sistema Estadual 

No sistema estadual, a escola escolhida, à qual vou chamar de Escola Estadual, foi a 

mesma para duas pesquisadoras da REDUCATIVA. Tanto o projeto sobre a Internet, quanto o 

das situações pedagógicas, ao qual esta pesquisa se refere, foram desenvolvidos nessa unidade 

educacional. No entanto, a pesquisa que versou sobre a Internet foi realizada um ano antes da 
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minha coleta de dados e no período matutino, ao contrário da minha, realizada no turno 

vespertino. 

A pesquisadora Márcia Marquez Paes Leme (2004) com a pesquisa “Internet na 

educação: reflexões, realidade e possibilidades”, subprojeto da REDUCATIVA sobre a 

Internet, pesquisou uma professora que lecionava Português e Geografia nas 5ª a 8ª séries do 

turno matutino, cujar aulas que utilizavam a Internet. A pesquisa de Leme também teve como 

campo uma outra escola estadual de grande porte, no entanto, esta apresentou problemas no 

sentido de não ter aulas que efetivamente acontecessem no laboratório, por diferentes 

motivos: problemas técnicos, laboratório utilizado para guardar trabalhos da feira de ciências 

produzidos pelos alunos, tempo curto para realizar a atividade planejada e outros. 

Em relação a essa escola estadual, em que os dois subprojetos da REDUCATIVA 

aconteceram, Leme apresenta na sua pesquisa a importância do papel da dinamizadora no 

período matutino, visto que as turmas eram divididas e a professora ficava mais tempo em 

sala, enquanto a dinamizadora encaminhava os trabalhos no laboratório. O laboratório era 

pouco utilizado porque os professores privilegiavam trabalhar o conteúdo em sala de aula, 

pelo pouco tempo que tinham no laboratório, insuficiente para concluir as atividades, visto 

que tinham um calendário de provas e currículo a cumprir, e também em virtude de a 

quantidade de máquinas no laboratório não atender às turmas de alunos, exigindo uma divisão 

e “jogo de cintura” do professor para estar presente em dois ambientes ao mesmo tempo: sala 

de aula – laboratório. 

Trata-se de uma escola também da periferia de Goiânia e sua direção era, então, 

exercida há mais de quinze anos pela mesma professora. Até o ano de 2004 havia ocorrido 

dois processos eletivos para diretores no sistema estadual, com mandato de dois anos cada. A 

então diretora tinha, portanto, o aval da comunidade. As coordenações pedagógica e de turno 

eram indicadas pela direção da escola. 

A rede estadual conta com os dinamizadores de laboratório, diferentemente da rede 

municipal, na qual uma professora é a responsável pelo trabalho que envolve o laboratório de 

informática. Mais à frente, nas categorias levantadas, vou discutir um pouco sobre esse 

personagem. 

O perfil dos educandos, conforme o Projeto Político-Pedagógico da escola, de 2003, 

é o de alunos do ensino fundamental e médio, provenientes de famílias de nível sócio-

econômico e cultural de médio a baixo, na quantidade de 584 e distribuídos em três turnos. O 

turno matutino atendia alunos da 5ª à 8ª série; no vespertino, a 1ª fase do ensino fundamental, 

da 1ª à 4ª série; e no noturno, da 7ª série do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio.  
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Como funcionava nos três turnos, a escola possuía muitos funcionários: 57 ao todo, 

sendo seis coordenadores, 34 professores, 15 servidores administrativos, a diretora e a vice-

diretora. Por atender, além da fase inicial, a fase final do ensino fundamental e o ensino 

médio, a quantidade de professores de área específica era maior. Enquanto na Escola 

Municipal os professores se dedicavam todos os dias da semana à instituição, a Escola 

Estadual tinha professores que atuavam duas ou três vezes apenas durante a semana, 

dependendo da área e da carga horária de trabalho na unidade. Por exemplo, uma professora 

de português do ensino médio, que atua apenas em três turmas, cumpre na escola uma carga 

horária de 15 horas-aula, sendo, portanto, necessária sua presença na instituição apenas três 

períodos na semana. O nível de ensino e a quantidade de turnos faz com que a escola tenha 

uma variedade de profissionais e interfira na sua quantidade. Exemplo disso é a merenda. Se a 

escola, no turno noturno, não tivesse a fase final do ensino fundamental, não contaria com 

uma funcionária para cuidar da merenda nesse turno, visto que o ensino médio no Brasil, de 

acordo com o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério – Fundef – do Governo Federal, não prevê recursos para a merenda dos alunos 

dessa fase. E, se existisse a verba, seriam, então, duas funcionárias da merenda na escola e 

não apenas uma no noturno: uma para o ensino médio e outra para o ensino fundamental. 

É uma escola inclusiva, ou seja, recebe crianças com algum tipo de deficiência. No 

período vespertino, sete alunos eram portadores de necessidades especiais: deficientes 

auditivos, mental leve ou com Síndrome de Down. As professoras das séries que acompanhei 

não tinham alunos especiais, portanto, não posso avaliar a relação dessas crianças com o 

laboratório da escola. 

A escola participa do projeto Aprender1, do Governo do Estado de Goiás, em 

parceira com o grupo do Instituto Ayrton Senna. As professoras que acompanhei, da 1ª e 2ª 

séries do ensino fundamental, participavam desse projeto e iam à escola também no período 

matutino para acompanhar alunos que apresentavam dificuldades de leitura e escrita.  

 

 

 

 

                                                
1 O Aprender – Projeto de Garantia de Alfabetização foi implementado em todas as escolas da rede estadual no 
início de 2004. O objetivo é criar condições para que os alunos tenham pleno domínio de leitura e escrita ao final 
de dois anos. 
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Definição das aulas a serem acompanhadas 

Nessa escola, a pesquisa foi realizada no período vespertino. No entanto, a primeira 

visita à escola foi no período matutino e o contato, em agosto de 2004, foi feito com a 

coordenadora, que logo me encaminhou para a dinamizadora do laboratório.  

Na apresentação do laboratório, a dinamizadora indicou que no período matutino os 

professores estavam iniciando o planejamento dos projetos que utilizariam o laboratório, mas 

que, no vespertino, os professores já tinham elaborado os projetos e já estavam começando a 

utilizar o laboratório de informática. Neste sentido, eles estariam mais à frente e, por isso, 

recomendou que realizasse minha pesquisa no período vespertino.  

Permaneci na Escola Estadual 20 horas e 20 minutos, observando atividades no 

laboratório de informática de três professoras, às quais chamo de Professora Elisa, Professora 

Emília e Professora Elza. O tempo de permanência no campo se deu em função do projeto 

desenvolvido pelas professoras da escola, cuja duração foi inferior a dois meses. Ao todo, 

foram realizadas 11 visitas para a coleta de dados e assistir aulas nos laboratório, com tempo 

de permanência de duas horas em média em cada visita, realizadas três vezes por semana.  

As professoras das 3ª e 4ª séries raramente iam ao laboratório, pois suas salas de aula 

possuíam mais de 30 alunos e havia uma divisão da turma. Com essa divisão, as professoras  

nunca iam para o laboratório, que ficava aos cuidados da dinamizadora. Os problemas de 

condições de trabalho e a falta de permanência do professor no laboratório com os alunos 

foram demonstrados por Leme (2004). Como as professoras das 1ª e 2ª séries tinham 

condições de permanecer no laboratório, optei por focá-las e fazer esse recorte, deixando as 3ª 

e 4ª séries fora da investigação. Dessa forma, acompanhei três turmas, com 20 alunos, em 

média, em cada uma. 

Nessa escola, a coordenadora participou muito ativamente do projeto do laboratório 

que acompanhei, auxiliando nas atividades e participando de conversas informais e da 

entrevista que fiz com as professoras; portanto, pelas suas contribuições, acabou fazendo parte 

da pesquisa. Apresento-a como coordenadora Eliana. 

 

O laboratório de informática 

A sala do laboratório de informática é pequena, com uma média de 10 m de 

profundidade e 3 m de largura, e conta com nove computadores dispostos em formato de “U”. 

O seu ar-condicionado apresentou problemas, não refrigerando suficientemente. As máquinas 

chegaram à escola no ano de 1999, por meio do projeto Amigos da Escola, parceria entre a 

Organização Jaime Câmara e a Rede Globo. Mas quem dá assistência à escola é o NTE 
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estadual, apesar de não ser um laboratório do ProInfo. Das nove máquinas, apenas sete 

estavam em funcionamento. As máquinas tinham instalado o sistema operacional “Windows 

98”, e já eram consideradas máquinas antigas para atender as exigências técnicas de 

funcionamento. 

Coincidência ou não, no período de minha pesquisa, nenhuma pessoa do NTE 

estadual esteve na escola para resolver problemas com as máquinas e para acompanhar o 

desenvolvimento das atividades. Leme (2004) apresentou na sua pesquisa que a ida do 

multiplicador do NTE às escolas estava condicionada às necessidades técnicas e ao chamado 

da escola, que deveria também fornecer auxílio financeiro para o transporte, o que faz com 

que, muitas vezes, essas visitas sejam esporádicas. 

O laboratório fica à disposição dos alunos nas segundas, terças e quartas-feiras; nas 

quintas-feiras é aberto à comunidade, por exigência do NTE; e nas sextas-feiras, a 

dinamizadora não cumpre horário de trabalho. Sobre a exigência do NTE, mais à frente, nas 

categorias, faço uma discussão sobre a dimensão macro da relação com o laboratório de 

informática das escolas. 

O que acompanhei, como pesquisadora, foi um projeto denominado Folclore e 

Olimpíadas. Em conversas com a coordenadora Eliana, soube que no turno vespertino da 

escola, os professores trabalham com projetos temáticos durante todo ano, envolvendo todas 

as turmas desse período. No caso desse projeto de Olimpíadas e Folclore, foram usados a 

Internet; o Word, editor de Editor de texto da Microsoft; e um software de desenho, o Paint, 

também da Microsoft. 

As crianças que participaram das aulas no laboratório de informática da Escola 

Estadual, e que foram observadas na pesquisa, tinham entre 06 e 08 anos e demonstraram uma 

intimidade com a máquina um tanto limitada. Eram duas turmas da 2ª série e uma da 1ª série. 

Cada turma tinha até 20 crianças e, por isso, as professoras não precisavam dividí-la, apenas 

formavam duplas ou trios por máquina. Quando os alunos chegavam ao laboratório, a 

dinamizadora e a professora auxiliavam muito o trabalho técnico, facilitando ao máximo, 

deixando sempre a tela do computador já na atividade preparada. Essa providência, apesar de 

facilitar a organização das atividades por parte da dinamizadora, não significa muito para o 

aluno, visto que, mesmo assim, os 45 minutos da aula eram insificientes para a conclusão do 

que havia sido iniciado, levando à fragmentação do trabalho. A organização da escola em 

horas-aulas definidas em 45 minutos, não mais condiz com a realidade midiática da 

sociedade. 
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Nessa Escola Estadual, nenhuma professora ficava sozinha no laboratório, elas 

estavam sempre acompanhadas pela dinamizadora. As professoras Elisa, Emília e Elza não 

demonstravam bons conhecimentos técnicos e eram sempre auxiliadas. 

 

O projeto e as situações pedagógicas acompanhadas 

O projeto era: “Projeto Folclore e Olimpíadas – 1ª a 4ª série”. Para o tema Folclore 

não foi apresentada uma justificativa, mas para o tema Olimpíadas sim. O projeto traz ainda 

objetivos, conteúdos ou atividades a serem desenvolvidas em cada área do conhecimento: 

psicomotricidade, artes visuais, natureza e sociedade, matemática, linguagem oral e escrita 

etc. É clara a divisão e ruptura entre as temáticas folclore e olimpíadas, que, inclusive, 

possuíam objetivos e conteúdos distintos. 

Para o tema Folclore, os objetivos eram: “Compreender as diferentes mensagens que 

os textos sobre folclores nos trazem; desenvolver a criatividade através de atividades musicais 

e dramatizadas; resgatar as brincadeiras vividas antigamente, para que assim as crianças 

desenvolvam a socialização e o respeito com o próximo por meio das regras dos jogos; e 

trabalhar valores como: HONESTIDADE E RESPEITO, através das histórias e brincadeiras” 

[grifo dos autores] (Projeto Escola Estadual, p. 2).  

Para o tema olimpíadas, a justificativa retoma os Jogos Olímpicos que estavam sendo 

desenvolvidos na Grécia (2004), e sua relação com o esporte, a saúde e o lazer. Como o 

mundo estava com os seus olhos voltados para os Jogos Olímpicos, a realização desse projeto 

se tornou relevante. Os objetivos eram: “Conhecer a importância do esporte para a saúde; 

identificar as modalidades existentes nos Jogos Olímpicos; conscientizar sobre a integração 

dos diferentes países que participam dos Jogos Olímpicos; compreender o verdadeiro sentido 

da competição; e valorizar as regras nos jogos aplicando-as à vida” (Projeto Escola Estadual, 

p. 8).  

O projeto trazia um cronograma das atividades do laboratório de informática, com 

datas e horários para cada turma e o tipo de trabalho que seria desenvolvido. No tema 

Olimpíadas, de forma geral, as atividades com a informática estavam discriminadas, mas o 

mesmo não ocorria com o tema Folclore. As atividades previstas eram: “Pesquisa na Internet 

sobre olimpíadas; desenhos no Paint; produção de textos no Word; e confecção de slides no 

PowerPoint” (Projeto Escola Estadual, p. 10). 

A primeira visita feita à escola foi no período matutino, conforme já mencionado. A 

segunda visita foi realizada no período vespertino, para o primeiro contato com a coordenação 

e obtenção de cópia do Projeto que estava sendo desenvolvido no laboratório. Para o tema 
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Olimpíadas, já havia ocorrido idas das crianças ao laboratório, para executá-lo, no entanto, a 

coordenadora Eliana se manteve aberta à minha presença, para que eu pudesse acompanhar o 

seu desfecho e continuar a observar o desenvolvimento do tema Folclore. As próximas sete 

visitas foram dedicadas especificamente à observação das aulas no laboratório. Na décima 

visita, fui à escola no período matutino para entrevistar as professoras que estavam no Projeto 

Aprender e na última fui presenciar o fechamento do tema Folclore, a convite da 

coordenadora Eliana: uma apresentação das crianças sobre o que fizeram no projeto como um 

todo.  No entanto, a escola entrou de luto pela morte da mãe de uma professora e por isso a 

festividade não foi realizada.  

Nas sete visitas em que observei aulas no laboratório de informática, acompanhei 

mais de uma turma por visita. A ida ao laboratório seguia o cronograma do projeto, embora 

tenha detectado que as atividades que foram planejadas pelas professoras foram executadas de 

uma outra forma pela dinamizadora. Por exemplo, estava prevista a visita ao site do Sítio do 

Pica-pau Amarelo para conhecer os personagens e jogar o jogo do Pedrinho, mas quando as 

professoras das 1ª e 2ª séries, Elisa, Emília e Elza, chegavam com suas crianças, na tela tinha 

outro site. Ao ser questionada pela professora Elisa, a dinamizadora Élida justificou dizendo 

que o site que ela havia escolhido era melhor do que o da Globo. 

Esses desencontros com a dinamizadora Élida foram freqüentes. Das visitas em que 

acompanhei o trabalho com o tema Olimpíadas, observei na primeira delas, como era a saída 

dos alunos da 2ª série da professora Emília para o laboratório. A professora Emília me 

apresentou às crianças, informando-as de que eu estaria observando as mais educadas e disse 

aos alunos: “Hoje é dia de irmos ao laboratório e lá vamos pesquisar sobre as Olimpíadas. 

Levem os cadernos para anotarem o que for importante” (Escola Estadual, Protocolo de 

Registro nº. 1, p. 3, linhas 11 e 12). Inicialmente, já me surpreendi com o fato de crianças de 

2ª série que já fazerem pesquisa na Internet. Entretanto, ao chegarmos no laboratório, a 

dinamizadora havia colocado o site da “Uol” nas máquinas, com uma notícia sobre as 

Olimpíadas, e deu uma outra orientação: “Vocês vão ler uma notícia sobre as Olimpíadas e 

depois escrever uma frase sobre o que entenderam no Word. Não mexam, por enquanto” 

(Escola Estadual, Protocolo de Registro nº. 1, p. 4, linhas 10-12).  

No projeto constavam momentos de pesquisa na Internet para uma data anterior à 

que a leitura da notícia estava prevista, mas em outro site, que não o da “Uol”. Esse novo site 

foi escolhido pela dinamizadora. Essa mesma atividade aconteceu com a outra turma da 2ª 

série, da professora Elisa. As crianças ficavam um tempo em silêncio tentando ler, algumas 

perguntavam se tinham que copiar e a maioria argumentou que não entendia nada. Na minha 
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visão, o site foi totalmente inadequado para a idade das crianças, pois trazia vocabulários 

específicos da linguagem jornalística, o que me pareceu não ser da intimidade dos alunos. 

Outra observação que faço é que o tempo não foi suficiente para a produção da frase sobre o 

que os alunos haviam entendido, pois ficaram trinta minutos apenas no laboratório.  

Nessas duas aulas, a atuação das professoras Emília e Elisa da 2ª série era de auxiliar 

a leitura dos alunos, mediando a troca de crianças nas sete máquinas, para possibilitar que 

todas pudessem ler as notícias. Já a dinamizadora Élida, em um dia tentava arrumar uma 

máquina que estava com problemas técnicos e em outro dialogava com as crianças querendo 

identificar quem já poderia iniciar a construção da frase no Word, o que não se efetivou em 

nenhum dia. 

Nas outras cinco visitas, observei o desenvolvimento do tema Folclore. As atividades 

do projeto previstas no laboratório de informática para as séries que acompanhei eram: 

acessar o site da Globo e jogar o jogo da Emília e também o do Pedrinho, ler a biografia dos 

personagens no site da Globo, desenhar no Paint um personagem do folclore brasileiro, e 

escrever no Paint “o que é o que é” e ilustrar. 

Apesar de o projeto expressar objetivos a serem alcançados e apresentar as atividades 

específicas de cada dia no laboratório, não havia uma ligação clara entre o que se planejou 

fazer no laboratório com os objetivos previamente propostos. Identifiquei apenas o tema em 

comum. Todavia, a mediação da professora poderia garantir essa ligação e alcançar os 

objetivos previamente propostos, como a compreensão do folclore, os valores, as brincadeiras 

etc.  

Para Masetto (2000), o professor deve ter uma atitude de orientador, facilitador e 

dinamizador da aprendizagem do aluno. 
O professor, como já foi dito, também assume uma nova atitude. Embora, vez por 
outra, ainda desempenhe o papel do especialista que possui conhecimentos e/ou 
experiências a comunicar, no mais das vezes desempenhará o papel de orientador 
das atividades do aluno, de consultor, de facilitador da aprendizagem, de alguém que 
pode colaborar para dinamizar a aprendizagem do aluno, desempenhará o papel de 
quem trabalha em equipe, junto com o aluno, buscando os mesmos objetivos; numa 
palavra, desenvolverá o papel de mediação pedagógica (p. 142). 

 

Embora tenham se comportado como quem quisesse intervir no trabalho das 

crianças, as professoras dessa escola não conseguiam acompanhar todas elas e focavam em 

uma máquina ou outra. As professoras tentavam incentivar o que, para elas, era mais 

importante em relação às crianças tinham alguma dificuldade de aprendizagem, ou seja, 

incentivavam a leitura, perguntavam sobre alguns personagens e orientavam a troca de 

crianças na mesma máquina, para que outras também pudessem participar. 
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As crianças, com suas respectivas professoras, quando chegavam no laboratório 

apresentavam-se eufóricas, conversando, alegres. Em todas as situações isso foi identificado. 

A dinamizadora sempre dizia para que sentassem, não mexessem em nada e pedia silêncio. 

Ela explicava o que deveria ser feito, mecanicamente, ou seja, dava instruções técnicas sobre 

como acessar um personagem do Sítio, como fechar o Paint e sobre o funcionamento de 

algumas ferramentas, como o lápis e a borracha do Paint. 

De cinco visitas que fiz à escola, observando o desenvolvimento do tema Folclore, 

em apenas um dia a turma da 2ª série da professora Elisa conseguiu finalizar o que estava 

proposto de início. Em nenhuma outra situação observada a conclusão de uma atividade 

ocorreu. 

Levanto alguns motivos para isso: laboratório com 20 crianças e apenas sete 

máquinas funcionando, sendo que quando uma criança terminava uma fase, outra vinha fazer 

o que precisava e o trabalho era interrompido,porque o tempo já havia esgotado; 

dinamizadora não sintonizada com o planejamento, visto que os sites previstos foram 

modificados por ela sem que conhecesse quem era o público/crianças. Além disso, a 

dinamizadora tinha uma intenção mais técnica e operacional de passar fase a fase da 

atividade, sem visualizar se os objetivos com as crianças tinham sido alcançados, enquanto a 

professora já queria desenvolver a leitura e criatividade dos alunos, bem como as relações 

sociais, dando-lhes outro tipo de orientações. 

Leme (2004), em pesquisa na mesma instituição, já havia alertado para o papel da 

dinamizadora, personagem que se responsabiliza pelo laboratório, mas que não tem sintonia 

com os professores. Em conversas informais com a coordenadora Eliana, quando lhe 

perguntei quem havia participado do planejamento do projeto, não é incluído na sua resposta 

o nome da dinamizadora. Então insisti e questionei se a dinamizadora Élida havia contribuído, 

e a coordenadora respondeu que não. 

As professoras tinham sempre o papel de coadjuvantes. A dinamizadora era a 

personagem central na orientação geral das atividades e as professoras ficavam passando 

pelas máquinas, com foco na leitura, no incentivo ao desenho no Paint, na busca de uma 

expressão oral das crianças pelo que faziam. Por exemplo, enquanto a dinamizadora orientava 

uma criança a não copiar a biografia do personagem do Sítio no caderno, e dizia que era 

preciso escrever, no Word, uma frase sobre o personagem escolhido, a professora Elisa pedia 

que um colega lesse para o outro o que estava escrito sobre o personagem. Elisa tentava 

estimular a leitura na sua turma de 2ª série, enquanto e a dinamizadora queria manter a 

atividade. 
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Todas as professoras tiveram dificuldades em atuar no laboratório junto com a 

dinamizadora, todavia, não apresentaram nenhuma segurança para assumirem essa função 

sozinhas, nem que fosse momentaneamente. As professoras não tinham domínio da máquina e 

ficavam presas nessa limitação. 

A chegada eufórica das crianças era seguida do bloqueio da dinamizadora, que pedia 

silêncio e que não mexessem nas máquinas, ao contrário do que ocorria na Escola Municipal, 

em que as crianças já haviam aprendido que precisavam chegar e ligar as máquinas, além de 

já saberem o que deveriam fazer.  

As crianças da Escola Estadual começavam a visualizar o que era solicitado e quando 

tinham de desenhar, escrever no Word ou fazer slides, o tempo nunca dava. No entanto, era 

perceptível que as crianças gostavam do computador, dos personagens do Sítio e dos 

desenhos que teriam que tentar fazer no Paint. Seria um encantamento ou era a mudança da 

rotina da aula que fazia com que as crianças gostassem? Acredito que eram pelos dois 

motivos: a mudança de rotina, por meio da informática, agradava. 

As situações pedagógicas dentro do laboratório de informática foram muito 

problemáticas, pois sem sintonia com a dinamizadora, os objetivos de cada dia não eram 

alcançados e, as crianças e professores tinham dificuldades. Mas consegui identificar, em 

conversas informais dentre as professoras, um caminhar lento, mas insistente, de todas elas 

para dar continuidade ao uso do laboratório; em todos os projetos, tentar incluir a informática; 

participar das proposições da coordenadora e da dinamizadora, e também buscarem maior 

formação na área. Havia, portanto, uma abertura. Isso é positivo, se observada a idade das 

professoras e o tempo de magistério que tinham: estavam próximas de se aposentar e 

lecionaram a vida toda. Isso não é comum de se encontrar: professoras em final de carreira 

abertas a aprender o novo. 

Percebi isso quando conversei com a professora Emília, no horário do recreio, sobre 

o desenho no Paint e seu significado para a criança. Apesar de a professora não saber utilizar 

o Paint, ela fazia uma relação com o pedagógico. A professora tinha a concepção de que o 

desenho estimulava a criatividade e que é uma expressão da criança que contribui com o 

desenvolvimento da sua linguagem oral e escrita. Se a criança gosta de usar o Paint para 

desenhar, segundo a professora, é preciso criar condições para que ela criasse seus desenhos a 

partir de histórias contadas em sala, de contatos com a literatura infantil e de produções feitas 

em sala. Sem um motivo, o técnico por técnico não contribui para o uso do Paint. É preciso 

saber o que se quer desenhar. 
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Percebi que não é preciso saber utilizar o computador para visualizar como ele pode 

contribuir com a educação. No entanto, é primordial saber do que o computador é capaz, para, 

então, visualizar formas pedagógicas de uso.  

Apesar de haver cinco anos que o laboratório estava na Escola Estadual, não 

visualizei avanços significativos de sua utilização. Não havia uma cultura dos alunos, nem dos 

professores de utilização do laboratório. Isso era perceptível pelas crianças não terem 

facilidade no contato técnico de utilização e também pelo encantamento apresentado. Da parte 

dos professores, foi somente com a chegada da coordenadora Eliana que os projetos 

começaram a ser desenvolvidos. Em conversas com as professoras, foi mencionado que a 

coordenadora era a pessoa que incentivava o uso do computador e que auxiliava na descoberta 

das possibilidades da máquina. A coordenadora atuou na escola para garantir que em todos os 

três dias em que o laboratório estava disponível para as professoras (2ª, 3ª e 4ª feiras), ele 

seria utilizado pelas crianças. 

 

Os sujeitos da escola 

A quantidade de sujeitos que participaram da investigação foi maior nessa escola, do 

que nas instituições municipal e federal. No total, considerei cinco personagens. Isso 

aconteceu pela dinâmica da escola: participação ativa da coordenadora, existência de uma 

dinamizadora e projeto comum para mais de um professor. 

Todos os coordenadores da escola eram graduados, mas dos 34 professores, apenas 

13 possuíam graduação completa, 16 ainda estavam cursando licenciatura e dois tinham 

somente o magistério.  

A direção não aparece ativamente nos meus dados. Presenciei um contato da diretora 

com a coordenadora Eliana para dar andamento a um mural da escola. Na fala das professoras 

e da coordenadora, a diretora é de difícil trato, por ser muito tradicional. Quando querem 

tomar uma atitude diferente da postura da direção, afirmaram, era uma situação complicada, 

pois tinham de tentar convencê-la.  

A dinamizadora se referiu à diretora como a pessoa que a apoiou, destinando 

momentos de reuniões para discutir sobre a utilização do laboratório. Já a coordenadora 

mencionou que, quando chegou à escola, a diretora deu-lhe muito apoio para que ela 

incentivasse o uso do laboratório pelos professores. Os momentos aos quais a dinamizadora se 

referiu foram palestras que ela ministrou aos professores, ocasiões em que discutia a relação 

das teorias pedagógicas e a informática. 



 98

O impacto dessas palestras foi relatado pela dinamizadora Élida e pela professora 

Emília. Élida disse que, com a sua fala, os professores da escola discutiram e construíram uma 

visão do laboratório, percebendo-o como espaço de aprendizagem. A professora Emília se 

refere à dinamizadora como outra personagem, além da coordenadora, que a ajudou a perder o 

medo da máquina, a visualizar o laboratório como uma possibilidade pedagógica. As três 

professoras relataram que a coordenadora e a dinamizadora conversavam muito com elas 

sobre a informática.  

A mudança dessa visão do laboratório só pude perceber nos discursos, visto que na 

prática as situações foram problemáticas: atividades não concluídas e falta de sintonia entre 

dinamizadora, o planejamento e as professoras. Embora a professora Emília expressasse sua 

opinião sabendo que os docentes ainda precisavam de formação e incentivo para um melhor 

uso dos laboratórios, valorizando a presença desse ambiente. 
Falta investimento. Não é só colocar o computador lá se você não conhece, e não é 
usado. E você pensa que o computador não faz falta porque não o conhece (Escola 
Estadual, entrevista professora Emília). 

 

A professora Emília assumiu que não tinha experiência com a informática, e disse 

que necessitava de ajuda para poder usar o laboratório com seus alunos. 
Dentro da informática, muitas de nós não temos experiência com a máquina. Por 
isso, a gente precisa do apoio da dinamizadora .... Ela está nos auxiliando. E a 
coordenadora também faz esse papel, pois a nossa experiência é muito pouca com a 
máquina (Escola Estadual, entrevista professora Emília). 

 

A pesquisa de Leme (2004), nessa mesma escola, mostra a diretora com uma atuação 

centralizadora e que permitia o uso do laboratório somente na presença da dinamizadora. 

Pude verificar isso nas situações que observei, visto que na 6ª feira, quando a dinamizadora 

não tem horário a cumprir na escola, o laboratório ficava fechado, ninguém podia usá-lo. 

Quando a dinamizadora faltava, também o laboratório não era usado. 

Embora a dinamizadora e a coordenadora apoiassem os professores, não percebi uma 

sintonia entre as duas. Fato disso é a não participação da dinamizadora nos planejamentos das 

professoras, feitos em parceira com a coordenação. 

A coordenadora Eliana é graduada em Pedagogia e especialista em informática 

educativa e a dinamizadora Élida estava cursando Biologia, pelo Programa Especial de 

Licenciatura Plena Parcelada do Estado de Goiás, na UEG. A dinamizadora não tinha outros 

cursos na área de informática educativa e assumiu a função por ter conhecimentos técnicos.  

As professoras observadas são da primeira fase do ensino fundamental e não tiveram 

formação específica para o uso da informática na educação. As professoras Elisa, da 2ª série, 
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e Elza, da 1ª série, possuíam o magistério e a professora Emília, da 2ª série era graduada em 

Pedagogia.  

A professora Emília, inclusive, assumiu que estava aprendendo com os alunos dentro 

do laboratório: “Estamos aprendendo junto com as crianças” (Escola Estadual, entrevista 

professora Emília). 

Quando perguntei sobre a formação especificamente em informática, as professoras 

demonstraram que esta era uma preocupação delas e que, nesse sentido, já tinha havido 

tentativas de formação independentes do NTE. O relato foi o de que já haviam tentado se 

organizar em horários diferentes, mas não conseguiram, e que o ideal seria a liberação dos 

docentes do horário de aula para a formação.  

A professora Emília e a coordenadora Eliana expressaram isso na entrevista: 
(...) Sem falar que várias vezes já foi proposto para os próprios professores fazerem 
treinamentos, mas os horários não coincidem. (...) Algumas trabalham de manhã em 
outras escolas, à tarde não pode dispensar os alunos. Depois das 17:30h tem 
professor que faz faculdade.  
Não foi nenhuma resistência para aprender, foi, na verdade, falta de horário. (Escola 
Estadual, entrevista professora Emília) 
 
Nós tentamos propor de 12h as 13h e das 17h30min as 18h30min. Na primeira 
semana deu certo. Na segunda, já não.  
Eu acredito que o NTE deveria viabilizar uma semana de curso, tentando 
substituições para os professores. Teria que ter alguma coisa (Escola Estadual, 
entrevista coordenadora Eliana). 
 

As professoras pesquisadas não possuíam formação e nem quando queriam se formar 

havia condições. Não era permitido que recebessem formação no horário de trabalho e sair 

desse horário era difícil, pois trabalhavam no projeto Aprender no período matutino e 

lecionavam no vespertino.  

 

A escola do sistema federal 

Essa escola é uma unidade acadêmica da Universidade Federal de Goiás e atua na 

área de ensino, pesquisa e extensão. É uma unidade escolar que oferece desde as séries 

iniciais do ensino fundamental até a pós-graduação lato sensu. Possui 673 alunos e recebe 

estagiários de diferentes cursos que formam professores na Universidade Federal de Goiás, ou 

seja, participa da formação de professores. Os alunos são oriundos de diferentes classes 

sociais, visto que é uma escola considerada de ótima qualidade pela sociedade goiana e é 

gratuita. As vagas são sorteadas entre alunos inscritos. 

A escola está localizada no Campus II da UFG, distante cerca de 15 km do centro da 

capital, atende nos períodos matutino e vespertino, e seus professores atuam em período 
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integral, ou seja, dedicam-se à escola o dia todo, desenvolvendo as atividades que a instituição 

propõe, apesar de lecionarem apenas em um turno. O quadro de professores é composto por 

graduados, especialistas, mestres e também doutores. A direção é escolhida por um processo 

eletivo, com a participação da comunidade, para um mandato de dois anos. Pode se candidatar 

ao cargo qualquer um dos 62 professores que a escola possui.  

 

Definição das aulas a serem acompanhadas 

Permaneci na escola por 32 horas e 30 minutos de coleta de dados, divididas em 

vários dias, acompanhando uma professora, a qual chamo de Professora Fabiana. A professora 

desenvolvia com seus alunos da 1ª série do ensino fundamental, do turno vespertino, um 

projeto de pesquisa coordenado por ela. 

Para escolher essa professora, dentre tantos profissionais da escola, procurei a 

direção e expus meu interesse em relação ao uso do laboratório de informática da escola. A 

direção me indicou um professor que coordenava a Comissão de Novas Tecnologias 

Educacionais da escola. Em conversa com esse professor, ele informou que havia 

desenvolvido um trabalho no laboratório, no período matutino, mas que já havia finalizado. 

Todavia adiantou que no período vespertino a professora Fabiana estava desenvolvendo um 

projeto de pesquisa utilizando o laboratório. 

Conversei com essa professora e, ao expor os motivos que me levaram a fazer o 

trabalho na escola, ela me informou que havia iniciado o seu trabalho no início do ano e que 

já estávamos em agosto de 2004, mas que, mesmo assim, eu poderia acompanhá-lo. Ela usava 

o laboratório uma vez por semana, por um período de uma hora e trinta minutos, com sua 

turma de 20 crianças. 

 

O laboratório de informática 

O laboratório foi instalado na escola em 2002, com recursos do ProInfo. De acordo 

com a diretora, por causa da realização da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC) na UFG, naquele ano, o colégio foi chamado a realizar a Expo-

Educação, simultaneamente ao evento. À época, a direção aceitou realizar a Expo-Educação, 

mas, como não tinha um laboratório de informática, o Estado de Goiás concedeu um do 

ProInfo para a escola. Findo o evento, no entanto, o governo goiano quis retirá-lo, o que a 

direção e os professores da escola não aceitaram. Dessa forma, por ser do ProInfo, o NTE 

estadual é o responsável pelo acompanhamento do laboratório. 
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No período de minha pesquisa, uma pessoa do NTE estadual esteve na escola uma 

única vez, tendo ficado na sala de informática observando o trabalho desenvolvido. O 

laboratório é composto por 21 máquinas, no entanto, por problemas técnicos, em alguns 

momentos apenas sete máquinas estavam em funcionamento. Por se tratar de um laboratório 

que há dois anos estava na escola, o sistema operacional era a mais recente versão da 

Microsoft, o “Windows XP”. 

Na Escola Federal, como na Escola Municipal, não há um professor responsável pelo 

laboratório; ele é responsabilidade de todos. Já na Escola Estadual, há um professor designado 

para essa função, o chamado de dinamizador. No entanto, na Escola Federal, diferentemente 

da Escola Municipal, há um técnico que auxilia o trabalho no laboratório. 

As crianças tinham certa dificuldade para lidar com a máquina, mas desenvolviam 

bem as atividades propostas. A professora Fabiana demonstrou bom conhecimento do 

funcionamento do computador, o suficiente para auxiliar as dificuldades dos alunos. 

 

O projeto e as situações pedagógicas acompanhadas 

O projeto que acompanhei já estava em andamento desde o início do ano de 2004, e 

se tratava de uma pesquisa intitulada “O computador como ferramenta para o 

desenvolvimento das potencialidades do aluno”. Acompanhei as atividades desenvolvidas 

pela professora com a turma da 1ª série, composta por alunos de 06 e 07 anos. Dentre outras 

atividades, a professora é responsável pelos conteúdos de língua portuguesa e ciências, e 

trabalhou nessa linha dentro do laboratório. 

A justificativa do projeto abordava a importância da utilização da informática no 

atual contexto de sociedade e da necessidade dos professores compreenderem a mediação 

necessária para a aprendizagem dos alunos. 

O projeto tem o seguinte objetivo central: “Analisar as possibilidades 

potencializadoras que o uso do computador, enquanto ferramenta tecnológica, pode oferecer 

para o processo de aprendizado da escrita de textos narrativos e informativos e a formação de 

conceitos por alunos das primeiras séries do Ensino Básico” (Projeto Escola Federal, p. 16). 

Além do objetivo central, o projeto pretende ainda: “Integrarmo-nos em grupos de estudo para 

a capacitação e troca de experiências; produzir artigos e materiais didáticos que contribuam 

para a utilização do computador em séries iniciais” (p. 16). 

A metodologia do projeto de pesquisa tinha uma abordagem qualitativa. Destaco, 

nessa sua metodologia, as intenções de uso do laboratório, ou seja, a proposta de utilizar o 
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laboratório centrava-se na produção de textos e leitura de hipertextos, na criação de 

ilustrações, na pesquisa na Internet e na comunicação e uso de rede de computadores. 

Acompanhei apenas atividades de produção de textos e ilustrações. O uso da Internet 

e da rede de computadores foram relatados pela professora Fabiana: “Eu fiz o correio 

eletrônico para todos eles. Mandei cartões para todos eles. Como eu estava trabalhando com o 

bilhete, a carta e os cartões, olha como é fantástica essa possibilidade de mostrar isso via e-

mail” (Escola Federal, entrevista professora Fabiana). Como a professora trabalhou a carta, 

ela encaminhou uma solicitação de visita para os Correios, realizando-a no 1º semestre, com  

ida à agência central de Goiânia e lá as crianças colocaram uma carta selada para ser enviada 

aos respectivos destinatários. Eu não acompanhei essa atividade, mas, em uma visita à escola, 

presenciei duas profissionais dos Correios levarem outros materiais para os alunos e, em vez 

de terem aula no laboratório, as crianças foram para o mini-auditório da escola para participar 

das atividades propostas pela empresa: assistiram vídeo, participaram de sorteio, conheceram 

a história dos selos no Brasil etc.  

Realizei 11 visitas à Escola Federal que deram as 32 horas e 30 minutos de 

investigação, o que demonstra que permaneci na escola um tempo maior do que as atividades 

realizadas no laboratório. Nesse período, coletei informações sobre o funcionamento da 

escola, bem como os seus documentos, como o Projeto Político-Pedagógico.  

Para auxiliar seu trabalho, a professora Fabiana elaborou um guia de utilização do 

computador para que os alunos usassem quando tivessem dificuldades técnicas. Na maior 

parte das aulas ela estava acompanhada de uma estagiária ou de outro professor da escola, que 

também participava do projeto de pesquisa. Somente nas três últimas visitas, ela estava 

sozinha com as crianças no laboratório.  

Nas atividades que acompanhei, que faziam parte do projeto de pesquisa coordenado 

pela professora, cada dupla de alunos estava encarregada de produzir uma história e montar 

um livro. Para acompanhar esse processo é que permaneci na escola o tempo que já relatei. Os 

softwares utilizados foram o Paint e o Word, da Microsoft. 

Das 11 visitas que realizei, a primeira foi no período matutino, para identificar qual 

professor acompanhar e conversar com o coordenador da Comissão de Novas Tecnologias 

Educacionais e a direção da escola. Na segunda visita, mantive contato com a professora 

Fabiana no período vespertino e confirmarmos a minha participação nas suas aulas. As oito 

visitas seguintes foram destinadas para o acompanhamento das aulas da professora no 

laboratório de informática, sendo que em apenas uma delas a aula não aconteceu. O 
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imprevisto se deu pela visita dos Correios à escola para desenvolver a atividade relatada 

anteriormente.  

Na última visita, fiz uma entrevista com a professora Fabiana. Apesar de assistir as 

aulas no laboratório, em sete visitas, nesses mesmos dias também coletei documentos da 

escola, permaneci na sala dos professores da 1ª fase, aguardando a aula começar e tendo 

conversas informais com outros profissionais etc. 

Acompanhei, na sala de aula, a preparação da turma de alunos para a ida ao 

laboratório, em três momentos distintos. A professora dizia que iriam continuar as atividades 

no laboratório e que precisariam levar apenas o caderno, o guia do laboratório e lápis e 

borracha. Algumas crianças queriam levar a mochila com todos os materiais, mas a professora 

mantinha as orientações. Antes de sair da sala de aula, por se tratar de uma atividade de 

redação de uma história no computador, a cargo de cada dupla de crianças, a professora dava 

orientações de como seria o trabalho. Na primeira vez que observei essa saída da sala, a 

professora Fabiana mostrou um livro infantil e perguntou para as crianças como ele era 

organizado. As crianças diziam que tinham histórias e figuras. A professora continuou o 

diálogo, perguntando quantas páginas tinha uma história e as crianças responderam que eram 

muitas. Com isso, a professora demonstrou que no laboratório as crianças fariam várias 

páginas para contar uma história, não seria apenas um desenho e uma página escrita. Era 

preciso, portanto, fazer mais de um desenho e, junto a cada um deles, deveria ter um trecho da 

história que criaram. Nos demais momentos que acompanhei a saída da sala de aula para o 

laboratório, a orientação da professora era a mesma: levar o caderno com lápis e borracha e o 

guia de utilização do computador.  

Ao chegarem ao laboratório de informática, das sete aulas que assisti, em dois 

momentos o ambiente estava trancado e foi preciso ir atrás da chave na coordenação. Em uma 

vez, a coordenadora, pessoalmente, abriu o laboratório. Nas demais cinco aulas, o laboratório 

já estava aberto. Nas três últimas aulas, a sala já estava com os computadores e o ar 

condicionado ligados.  

Nas quatro primeiras idas ao laboratório, as crianças chegaram eufóricas, sentaram 

com sua dupla sempre em frente à mesma máquina, mantinham-se conversando e a professora 

Fabiana, com a estagiária e o pesquisador participante do seu projeto, as auxiliava a ligar os 

computadores. Após ligarem os computadores, as crianças pegavam os seus cadernos, liam a 

história que já tinham feito e começavam a desenhar ou digitá-la. 

Observei que, de início, nos primeiros momentos, as crianças mais conversavam do 

que faziam o que a professora havia solicitado. Duas duplas, na minha primeira observação, 
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não fizeram absolutamente nada, só ficaram brincando com o microfone, assessório do 

computador, atentavam uns aos outros e não pararam sentados. A atitude da professora 

Fabiana foi de chamá-los e orientá-los para que fizessem o trabalho solicitado, no entanto, era 

ignorada. 

Ao final de todos os encontros, a professora Fabiana fazia uma roda no centro do 

laboratório e perguntava como tinha sido o desenvolvimento da atividade: “Quem teve 

dúvidas? Como fizeram para que cada um da dupla fizesse uma parte? Como fizeram para 

solucionar dúvidas técnicas de utilização da máquina? Além da história que já estava no 

caderno, quem escreveu direto no computador?” E as crianças respondiam ao estímulo da 

professora: “Consultei o guia; eu digitei um parágrafo e depois o meu colega digitou outra 

parte; eu fiz um desenho e o meu colega fez outro”. 

Em relação às crianças mais agitadas e com pouca concentração na atividade no 

laboratório, na roda de conversa a professora Fabiana perguntava o que elas tinham feito, 

como também se o comportamento delas era o mesmo dos demais colegas. Nos últimos três 

momentos que observei no laboratório, a professora mudou a estratégia e dividiu a turma. 

Essa mudança na estratégia se deu pela quantidade de máquinas em funcionamento e o 

resultado foi que nenhuma criança se manteve desatenta e brincando com os acessórios do 

computador. 

Enquanto havia nove máquinas funcionando, das 21 disponíveis, a professora 

mantinha uma dupla sem máquina e passava-lhe outra atividade, no próprio laboratório; mas 

quando ficaram apenas sete máquinas funcionando, essa dinâmica não foi mais possível. A 

professora Fabiana, então, planejava atividade em sala de aula para que a estagiária aplicasse 

à metade da turma, enquanto ela ficava no laboratório com a outra metade da turma. Não 

basta ter as máquinas, é preciso garantir recursos e formas para que tenham manutenções e 

atualizações necessárias. 

Dessa forma, a professora Fabiana conseguiu dar mais atenção às crianças, então 

divididas em apenas cinco duplas, em cada um dos dois grupos. Nessas três últimas aulas que 

assisti, a professora sentava com a dupla, pedia que lessem a história para ela e deixava que as 

próprias crianças percebessem os erros ortográficos que cometiam, quando liam a história. A 

rotina, então, era de as crianças chegarem no laboratório bem menos agitadas, comparado ao 

que ocorria quando a turma era maior, ligavam os computadores, abriam a história para 

continuarem a construir o que estava planejado e a professora auxiliava, mediava, apontava 

caminhos e orientava. Nessas últimas três aulas que assisti, já não tinha mais a estagiária e 

nem o professor pesquisador junto com a professora no laboratório. 
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Separar as turmas para utilizar o laboratório é uma estratégia comum em escolas, por 

diferentes motivos: quantidade de máquinas e de tempo destinado ao laboratório insuficiente, 

e também máquinas sem funcionar, por problemas técnicos. Isso exige uma reorganização da 

escola: no caso da professora Fabiana, a solução não partiu da coordenação, mas dela própria, 

que solicitou à sua estagiária do curso de Pedagogia que assumisse a sua sala de aula, 

enquanto ela estava no laboratório de informática. 

A falta de manutenção técnica do laboratório é um entrave para qualquer instituição. 

Mas, e o papel desempenhado pelo técnico? No relato da professora Fabiana, os alunos 

maiores e de outras turmas e turnos mexiam muito nas máquinas e as desconfiguram, 

dificultando o trabalho do técnico. Por exemplo, a Internet muitas vezes não funcionava em 

virtude de os alunos terem desconectado os cabos do gerenciador da rede, ou os drives de 

disquete estavam depredados e os arquivos de sistemas apagados, impossibilitando o uso. 

Pode-se questionar também quem eram esses professores que entravam com os alunos e não 

percebiam essas ações. Ora, com uma sala de aula com mais de 35 alunos adolescentes, 

dificilmente se controla essas ações, o que se pode fazer é conscientizar o aluno, o que na 

Escola Federal estava sendo urgente. É preciso criar uma cultura de preservação do ambiente, 

do patrimônio. 

A professora Fabiana não tinha intenção de continuar o projeto de pesquisa no ano 

seguinte, visto que não iria acompanhar a mesma turma, como estava previsto anteriormente. 

Para ela, o projeto foi válido, mas achava que a escola precisava ter outra postura em relação 

às máquinas, ou seja, que era preciso garantir seu funcionamento para utilizá-las 

pedagogicamente. 

Sobre a produção dos alunos, em conversas informais, a professora se mostrou 

satisfeita, principalmente em relação à criatividade das crianças, que idealizaram histórias sem 

um padrão de personagens, mas com variedade de temas. As crianças desenharam no Paint os 

seus personagens: uma estrela, um lápis, um sol, um coração etc. Em comparação com as 

crianças da Escola Estadual, que tinham a mesma idade, a turma da Escola Federal estava 

mais acostumada às ferramentas de desenho do Paint. Essa diferença poderia ser em função de 

um nível socio econômico mais alto que permitisse o acesso ao computador em casa, mas, na 

escola Federal, as crianças garantiam suas vagas por meio de sorteio e, muitas vezes, a 

professora Fabiana me apontou crianças que aprenderam a utilizar a máquina com facilidade, 

mesmo tendo contato com ela somente na escola.  
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Apesar dos percalços, a professora Fabiana soube construir uma rotina de utilização 

da informática com seus alunos, em um ano de trabalho. Da mesma forma que na Escola 

Municipal, as crianças utilizavam a informática desde que chegavam à escola. 

 
Os sujeitos da escola 

Além do contato com a professora Fabiana, conversei com a direção da escola e com 

o coordenador da Comissão de Novas Tecnologias Educacionais, que era professor da área de 

educação artística.  Com a coordenadora, o meu contato se deu somente quando fui solicitar-

lhe cópia do Projeto Político-Pedagógico da Escola Federal e quando ela foi abrir a sala de 

informática para a professora Fabiana. 

A diretora era uma professora da escola que assumira o cargo, por ter sido eleita pela 

comunidade. Em conversa, ela nos indicou que o NTE não mais atendia à necessidade 

formativa dos professores da escola. Em relação às tecnologias, ela só passava informações e 

convocações aos professores por e-mail, incentivando o seu uso. Mais à frente, nas categorias, 

comento essa atuação da diretora. 

O professor coordenador da Comissão de Novas Tecnologias Educacionais, 

conforme já mencionei, desenvolveu atividades no laboratório com alunos do ensino médio 

no 1º semestre e disse que a experiência demonstrou que a informática é um desafio e que a 

Comissão veio para contribuir para a sua superação. Na atividade que ele desenvolveu no 

laboratório da Escola Federal, de criação de Página Web, os adolescentes tinham múltiplas 

habilidades estimuladas. “Exemplificou dizendo que no curso de Webs, os adolescentes 

abriam mais de uma tela, ouviam músicas, digitavam e conversavam com os colegas. 

Exerciam atividades de criação, pesquisa, autoria e montagem simultaneamente” (Escola 

Federal, Diário de Campo, protocolo n.º 1, p. 21, linhas 25-30).  

Ter mais de um professor na escola fazendo experiências de utilização da informática 

possibilita trocas de informações e possibilidades. Estar isolado e solitário em uma tarefa é 

difícil e desistimulador. 

O professor que esteve com Fabiana nas suas aulas de informática atuava como um 

mediador das crianças, auxiliava na execução da proposta, incentivava o desenho e a 

produção das histórias. No entanto, no momento da roda, quem se dirigia aos alunos era 

sempre a professora Fabiana. Ele é pedagogo e mestre em Educação pela UFG e esteve 

presente em menos da metade das aulas que observei, da mesma forma que a estagiária de 

Pedagogia. 
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A professora Fabiana é pedagoga e mestre em Educação pela UFG e fez dois cursos 

voltados para as novas tecnologias na educação: Educação a distância, pela UFG Virtual, e 

Utilização Pedagógica de Software de Autoria, oferecido pelo subprojeto de formação de 

professores da REDUCATIVA. Entre os objetivos do projeto de pesquisa da professora 

estavam previstas essas participações em grupos, buscando formação. 

O laboratório de informática nessa escola era muito recente, com dois anos apenas, e 

alguns sujeitos da escola, como os membros da Comissão de Novas Tecnologias 

Educacionais, já estavam preocupados com a sua presença e os desafios que teriam que 

enfrentar para trabalhar a informática de forma pedagógica e que contribuísse para a 

aprendizagem das crianças. 

 

 

2. Comentários comparativos sobre as três escolas 

 

Por se tratar de uma pesquisa preocupada com elementos de situações pedagógicas 

mobilizadores de melhor utilização do laboratório de informática, e cuja coleta de dados foi 

realizada em três unidades educacionais com realidades diferentes, faz-se necessário 

visualizar o quadro de cada escola e como as situações pedagógicas se configuraram em cada 

uma delas. Para isso, construí um quadro comparativo das três instituições. 

 

Quadro 2 – As escolas e as situações pedagógicas do laboratório de informática 
Dados Escola Municipal Escola Estadual Escola Federal 

Público Filhos de trabalhadores de 
baixa renda 

Famílias de nível socio 
econômico e cultural de 
médio a baixo. 

Diferentes classes sociais 

Localização Distante do centro e dos 
bairros nobres da capital 

Distante do centro e dos 
bairros nobre da capital 

Distante do centro e dos 
bairros nobres da capital 

Es
co

la
 

Estrutura 
Prédio pequeno e com salas 
adaptadas. 

Prédio com quadra de 
esporte, salas adequadas e 
com bom tamanho e estado 
de conservação. 

Prédio grande, com dois 
andares, área livre, muitas 
salas de aula, excelente 
estado de conservação. 

Máquinas 10 - Windows 98 9 – Windows 98 21 – Windows XP 
Funcionando 100 % 77% (7un.) 33% (7un.) 
Responsável Todos os funcionários Dinamizadora Técnico 

La
bo

ra
tó

rio
 

História 1998 – ProInfo 1999 – Amigos da Escola 2002 – ProInfo 

Projeto 
observado 

Cerrado: conhecer e 
preservar para ter 

Olimpíada e Folclore: 1ª à 4ª 
série 

O computador como 
ferramenta para o 

desenvolvimento das 
potencialidades do aluno 

Série e idade  4ª e 5ª série - 2º ciclo – de 9 
e 10 anos 

1ª e 2ª séries – de 6 a 8 
anos 1ª série – 6 e 7 anos 

Si
tu

aç
õe

s 
Pe

da
gó

gi
ca

s 

Duração Dois meses 45 dias 
 

Dois anos 
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Impressões 
pessoais 
sobre as 
situações 

pedagógicas 
observadas 

Professora tem uma 
formação básica na área de 
informática educativa, com 
um projeto pequeno e 
simples para ser 
desenvolvido, porém com 
um tema relevante. 
Conseguiu na sua atuação 
atingir aos objetivos 
almejados no projeto, 
cumprindo os seus 
resultados totais. Mantém 
uma ótima relação com a 
turma, com a direção e com 
o NTE. A presença do NTE, 
conversando com a direção 
e com a professora, oferece 
uma confiabilidade à 
professora e troca de 
experiências com a 
multiplicadora. No seu 
trabalho, fazia a relação do 
laboratório com outras 
atividades na escola e as 
crianças já tinham uma 
cultura de aulas nos 
formatos observados. No 
entanto, fica a questão: há 
quanto tempo a professora 
repete a mesma prática, já 
que o laboratório está na 
escola há cinco anos? 

Professoras não possuem 
formação específica em 
informática educativa, com 
anos de docência e se 
esforçando para aprender 
mais sobre a prática 
educativa com a informática, 
a partir do incentivo da 
coordenação pedagógica. 
No entanto, mesmo o 
laboratório estando na 
escola há mais de quatro 
anos, contando com o 
auxílio da coordenadora, e 
da tentativa de mediação 
das professoras, as aulas no 
laboratório deixaram a 
desejar e nem conseguiram 
atingir aos objetivos 
propostos no projeto, devido 
à falta de formação dos 
docentes, condições de 
trabalho (laboratório 
pequeno e com poucas 
máquinas) e sintonia com a 
dinamizadora. As relações 
com as crianças são ótimas, 
como também com a 
coordenadora, porém com a 
dinamizadora é 
desarticulada. O que faz 
com que a dinamizadora não 
se articule com as 
professoras? Falta de tempo 
para planejamento com elas, 
já que fica todo o período 
com crianças de diferentes 
turmas no laboratório? Com 
a dinamizadora na escola o 
NTE é dispensável? 

Laboratório com pouco 
tempo na escola, mas já 
fazem boas experiências. A 
professora tem ótima 
formação pedagógica e 
formação básica em 
informática educativa, 
alcançou os seus objetivos, 
mas enfrentou muitos 
problemas estruturais e de 
condições de trabalho. Teve 
dificuldades de construir 
uma rotina de uso do 
laboratório com as crianças 
no início, mas 
posteriormente o trabalho 
ficou mais produtivo e 
fluente, por ter conseguido 
ficar com uma menor 
quantidade de crianças no 
laboratório. As relações da 
professora com a 
coordenação e direção são 
boas, participa de uma 
Comissão específica para 
discutir as tecnologias e sua 
utilização na educação com 
outros professores da 
escola. A atuação da 
professora é de mediação 
do trabalho desenvolvido 
pelas crianças na 
construção das histórias. 
Como o laboratório da 
escola é de 
responsabilidade do NTE, 
qual o papel do NTE do 
estado de Goiás nessa 
escola Federal, já que nem 
com a contribuição de deixar 
as máquinas funcionando 
eles alcançaram?  

Fonte: Organizado pela autora, 2005. 

 

A partir deste Quadro 02 e do Quadro 01, apresentados anteriormente, pode-se ter 

uma visão geral das escolas e das situações pedagógicas observadas. Inicialmente, ressalto a 

escola que tem melhor estrutura: escola Federal. Ela é maior, com área verde, espaços de 

circulação, com professores pós-graduados e com melhor remuneração, e com o laboratório 

de informática com maior número de máquinas. 

A Escola Municipal tem uma estrutura considerada não adequada para uma escola. 

Os espaços de circulação nos corredores são estreitos, as aulas de educação física precisam ser 

ministradas fora da escola, mas o laboratório é maior do que o da Escola Estadual e seus 

professores são, quase na sua totalidade graduados.  
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Apesar de ter espaço e estrutura melhores do que a Escola Municipal, o laboratório 

da Escola Estadual é muito pequeno, deixando o ambiente desconfortável e de difícil trabalho 

com os alunos. Turmas com muitos alunos não cabem nesse ambiente. 

Sobre o laboratório, o que tem melhores condições também é o da Escola Federal; 

todavia, não funciona. Apesar de o laboratório da Escola Municipal ter apenas 10 máquinas, 

ser preciso dividir turma para usá-lo e ter um sistema operacional antigo, as máquinas sempre 

funcionaram. A multiplicadora do NTE fazia questão de deixá-las funcionando, justamente 

pela pouca quantidade de máquinas. 

Em relação às situações observadas, a escola que se sobressai em termos de 

utilização do laboratório é a Escola Municipal. O projeto era o mais simples de todas as outras 

escolas, foi cumprido totalmente e relacionado com o que acontecia na escola como um todo. 

Poderíamos questionar se esse êxito deve ser creditado à cultura dos alunos, já acostumados a 

utilizar o computador e também pela idade deles, com mais autonomia de leitura e escrita, 

facilitando a atuação da professora. Mas, na Escola Federal, os alunos já produziam textos, 

mesmo estando na 1ª série. Também é importante levantar outras reflexões: há quanto tempo 

a professora Maria tinha essa prática? Sempre trabalha com o PowerPoint? Mas é fato que a 

Internet é novidade na escola e a sua forma mais elementar de uso já foi explorada: a 

pesquisa. Quem sabe possam surgir outras formas de utilização, já que os professores tiveram 

uma oficina de construção de páginas da Web? Não se pode deixar de considerar que, apenas 

de não ser a escola com a melhor estrutura e nem a melhor formação dos seus professores, 

com toda a sua simplicidade se organizava para alcançar os objetivos por ela mesma 

propostos. 

O laboratório da Escola Federal oferecia as melhores condições de estrutura e 

formação, mas a unidade enfrentou dificuldades para manter as aulas nele. Para que a 

professora Fabiana conseguisse dividir a turma e mantesse o seu projeto de pesquisa, teve de 

contar com o apoio de uma estagiária. E se não tivesse essa pessoa? Será que a professora 

teria outros profissionais da escola para apoiá-la, como ocorria na Escola Municipal? A 

professora Fabiana enfrentou as dificuldades solitariamente e mesmo sendo o laboratório com 

as melhores condições físicas, o funcionamento das máquinas foi precário. 

Esses são os dados sobre as situações pedagógicas observadas nos laboratórios de 

informática nas escolas. Meu olhar busca desfocar do fracasso escolar e refletir sobre o que 

tem sido mais bem produzido pelos professores em relação à informática. Isso no intuito de 

identificar e refletir sobre elementos de situações pedagógicas mobilizadores de uma melhor 

utilização do laboratório de informática. Como também, embora citados pelos gestores e pelas 
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escolas como o que tem sido feito de bom, demonstra que muito ainda está por melhorar, mas 

não invalida dizer que são as boas experiências. 

De acordo com o método comparativo constante, é chegada a fase de identificar e 

trabalhar com os dados discriminados em categorias de estudo e com base em acontecimentos 

recorrentes e situações-chave, para, então, descobrir processos sociais e relações básicas que 

ocorreram. Neste sentido, busco identificar nessas diferentes situações observadas elementos 

que são mobilizadores de uma melhor utilização do laboratório.  

Pela diversidade dos dados, foi em Altet (2000) que me inspirei para a denominação 

de níveis específicos (situacional e interativo-mediador) que contribuíssem para a 

categorização dos dados, conforme apresentados nos fundamentos teórico-metodológicos, no 

Capítulo I. São nesses níveis que as categorias tomam corpo e trazem reflexões que surgiram 

da interação dos dados. Foram os aspectos mais relevantes que possibilitaram essa 

categorização. Os dados que demonstraram situações mais relevantes são apresentados na 

seguinte organização: 

a) Nível Situacional: neste nível analiso o cenário que envolve as situações pedagógicas 

observadas. São as dimensões macro e meso. 

- Categorias: 1) A política de informática educativa: a dimensão macro; 2) A proposta 

das escolas: a dimensão meso; 3) O professor e seu discurso em relação à informática 

educativa; 

b) Nível Interativo-mediador: neste nível analiso as situações em si e os processos 

interativos e mediações ocorridas. É a dimensão micro. 

- Categorias: 1) A informática como meio do currículo escolar; 2) a mediação e 

diálogo no processo que utiliza o computador. 

 
 

3. As categorias de análise: as situações pedagógicas nos laboratórios de informática 

 
As situações pedagógicas aqui conceituadas são os atos pedagógicos intencionais 

que ocorreram e que estavam inseridos em um contexto próprio, centrados na pessoa do 

professor. Altet (2000), na sua análise micro da sala de aula, apresenta uma caracterização das 

situações pedagógicas centradas em três componentes: circunstância, situações de 

aprendizagem e condições organizacionais. No entanto, são componentes restritos ao cenário 

da sala de aula e que não dá conta do meu objeto. 

Segundo Altet, (I) as circunstâncias podem ser os conteúdos ensinados e o grupo de 

alunos; já (II) as situações de aprendizagem são consideradas como tarefas pedidas aos alunos 
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e os obstáculos encontrados que interferem no andamento do processo de ensino-

aprendizagem; e (III) as condições organizacionais se mostram nos modos de organização do 

trabalho com a turma. Entretanto, já houve apontamentos para uma visão ampliada do que são 

as situações pedagógicas analisadas neste trabalho, a partir das concepções de Libâneo (2001, 

2002). 

Os atos pedagógicos que envolvem o processo educativo não podem ser descolados 

das influências que recebem do contexto em que estão inseridos; isso fica mais evidente com 

o uso do laboratório de informática, por requerer articulação técnica e pedagógica. É preciso 

considerar que se um computador não está funcionando, além das implicações de ordem 

técnica, esse fato traz conseqüências para as condições organizacionais e as situações de 

aprendizagem dos alunos, sendo, portanto, um reflexo da gestão e do suporte técnico, e não 

somente do número de alunos ou do conteúdo trabalhado.  

A análise de situações pedagógicas investiga aspectos que determinam um quadro 

que influencia a ação dos professores e o processo de ensino-aprendizagem.  
Estas investigações incitam-nos a interrogar, já não tanto sobre as formas de ensinar 
novos comportamentos interactivos aos professores, mas mais sobre as condições 
que favorecem a instauração ou a promoção pelos professores de contextos, nos 
quais comportamentos e aprendizagens, considerados desejáveis, tenham mais 
hipóteses de se produzirem (Mouvet, 1989, apud Altet, 2000, p. 112). 

 

Portanto, há condições que interferem no processo de ensino-aprendizagem e, no 

caso do laboratório de informática, que contaminam a premissa da simples intenção de utilizá-

lo. A pesquisa Infovias e Educação, desenvolvida na Faculdade de Educação, da Universidade 

Federal de Goiás, conclui que o contexto realmente interfere na utilização da tecnologia em 

uma instituição. A pesquisa mostra, como resultado da utilização da tecnologia nas 

instituições de ensino, a necessária articulação entre as dimensões técnica, de gestão e 

acadêmica, ou seja, o contexto cultural que condiciona a forma de utilização das tecnologias. 
A conclusão final foi a compreensão de que projetos que envolvam tecnologias 
exigem articulação entre as dimensões técnica, acadêmica e de gestão (...). Essa 
articulação é conseguida não apenas pelo trabalho corajoso e inovador de algumas 
pessoas, mas sim por uma política institucional que dê condições necessárias a um 
trabalho dessa natureza. Desta forma, as instituições devem incluir em seus projetos 
acadêmicos tais objetivos e oferecer as condições necessárias ao intento. Mesmo que 
a instituição seja dotada de boas condições técnicas, se não houver articulação 
conceitual e de ações entre o suporte técnico, o institucional e o acadêmico, 
dificilmente as ações serão realizadas a contento (Toschi e Rodrigues, 2003, p. 115-
116). 
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Isso foi identificado na Escola Federal, ou seja, ela tinha as melhores condições, mas 

a articulação das dimensões não aconteceu, ficando a cargo da professora Fabiana (dimensão 

pedagógica) o empenho para a utilização da tecnologia.  

Quando quer descrever o quadro e o contexto organizacional, Altet (2000) restringe-

se à sala de aula. Mas, neste trabalho, amplio essa descrição para o nível macro (política e as 

condições) e meso (a escola) do processo educativo que envolve o laboratório de informática, 

ou seja, ao quadro e ao contexto organizacional que envolve todo o processo pedagógico das 

situações pesquisadas. Desta forma, as situações pedagógicas aqui consideradas são os atos 

educativos de ordem intencional e sistemática desenvolvidos no laboratório de informática, 

com o foco na pessoa do professor. Esses atos são diferenciados em dois níveis específicos, 

que ora apresento, inspirados em Altet: nível situacional e nível interativo-mediador.  

Os níveis de análise levantados servem para auxiliar a construção de categorias 

encontradas nos dados coletados. A estruturação dos dados é um desafio para qualquer 

pesquisador e comigo não foi diferente. Os níveis são, portanto, estruturas sistematizadas, 

voltadas para a compreensão do volume de dados coletados, essencialmente descritivos, 

característicos de uma pesquisa na abordagem qualitativa do tipo etnográfica. Destaco, porém, 

que os níveis propostos de análise não são as categorias encontradas nos dados, mas apenas 

estruturas sistemáticas em que as categorias estão inseridas. 

 

3.1 - Nível Situacional 

 

O nível situacional se caracteriza pelo cenário que envolve as situações. Para Altet 

(2000), os cenários no microssistema da sala de aula se referem ao que antecede as aulas, ou 

seja, ao planejamento do professor em relação ao que pretende proceder de forma intencional 

no processo educativo. Como opto por ampliar essa visão, considero que o nível situacional se 

refere ao cenário além do laboratório de informática, sendo ele também antecessor às aulas no 

laboratório, mas no sentido da percepção dos professores e também das ações pedagógicas em 

níveis que ultrapassam as paredes do laboratório de informática. São as políticas de 

informática e a posição das escolas em relação àquele ambiente, ou seja, as dimensões macro 

e meso, respectivamente. Estas são as categorias que apareceram nos dados e que se 

mostraram evidentes: a) a política de informática educativa; b) a proposta das escolas; c) a 

relação que o professor tem com a informática na educação. 

Todo esse cenário influenciou e compôs as situações pedagógicas nos laboratórios de 

informática das três escolas pesquisadas. É, por isso, que foram consideradas como categorias 
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desse nível situacional. A importância de ampliar o leque da compreensão de situações 

pedagógicas como algo além do que está acontecendo no microssistema da sala de aula fica 

muito evidente quando a situação envolve o laboratório de informática na escola. 

 

a) A política de informática educativa: a dimensão macro das situações pedagógicas 

 

Como um cenário que envolve as situações pedagógicas, a política de informática 

educativa teve certa responsabilidade nos episódios observados dentro dos laboratórios de 

informática das escolas pesquisadas. É um cenário influenciador das situações pedagógicas e 

que ficou evidente nos dados coletados, e que é sinalizado aqui como uma categoria de 

análise específica. 

Duas escolas acompanhadas pelo processo de pesquisa possuem laboratório do 

ProInfo – Programa Nacional de Informática na Educação, escolas M e F, sendo que a escola 

E possui laboratório oferecido pelo projeto “Amigos da Escola” da Rede Globo. Contudo, é 

também da responsabilidade do NTE do Estado de Goiás, e, por isso, tem ligação direta com o 

ProInfo. Dessa forma, considero que todos são participantes de um programa federal de 

informática na educação, o ProInfo, e, portanto, participam das políticas nacionais nesse 

campo.  

Para fazer a análise dessa categoria, considerando que as escolas pesquisadas 

pertencem aos três níveis da esfera pública, fez-se necessário traçar essa política de acordo 

com cada sistema educacional: nacional, estadual e municipal. 

 

A política educacional do Governo Federal 

O ProInfo é um programa federal iniciado em 1996, durante o governo de Fernando 

Henrique Cardoso. Atualmente, é um novo governo o responsável pela continuidade do 

programa, e, por isso, ele já não pode ser considerado uma política transitória, visto que a 

atual gestão, no período em que realizo o estudo (2004), já está no final da primeira metade do 

seu mandato.  

Pesquisas sobre os laboratórios de informática nas escolas em Goiás (Rocha, 2001 e 

Cotrim, 2002) demonstraram que a política do ProInfo não teve impacto direto na cultura 

escolar e não alcançou uma efetiva utilização da informática na educação. No entanto, esses 

estudos valorizam o fato de os laboratórios terem chegado ao chão da escola. Ou seja, sem o 

investimento do ProInfo, poderíamos ter um número ainda menor de escolas com 

laboratórios, e as experiências de utilização da informática seriam em menor número. Mas 
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severas críticas foram traçadas, como a supervalorização dos NTEs, em detrimento das 

escolas, e a falta de investimentos na formação dos professores.  

Essas críticas foram confirmadas nos dados que levantei. As professoras não 

possuem formação oferecidas pelo ProInfo/NTE e procuram a auto formação nesse campo. A 

única que recebeu formação do ProInfo foi a professora Maria, da Escola Municipal; no 

entanto, essa formação não foi suficiente, visto que ela teve de buscar outras formas de 

formação: estudos sobre a informática educativa. A crítica inicial é à formação oferecida pelo 

NTE, de 300 horas, por centrar-se na perspectiva técnica, como também por ser insuficiente e 

não atingir o quantitativo necessário de profissionais. Isso fez com que os professores 

pesquisados fossem atrás de soluções para essa questão, muitas vezes sem sucesso, como é o 

caso das professoras da Escola Estadual, mas também com resultados considerados bons, 

como o caso das professoras das escolas Municipal e Federal. As três professoras pesquisadas 

da Escola Estadual tentaram se organizar em horários específicos para receberem formação, 

como também a professora da Escola Federal buscou fazer cursos independentes sobre o 

tema. 

A formação oferecida pelo NTE, na Escola Municipal, no final de ano de 2004, foi 

realizada a partir da solicitação da escola, ou seja, a iniciativa partiu da escola. Destaco essa 

atuação do NTE do município como importante para auxiliar efetivamente os professores da 

Escola Municipal pesquisada, possibilitando outras experiências. 

Apesar de as Diretrizes do ProInfo (1996) afirmar na sua apresentação, a ênfase à 

capacitação, as pesquisas em Goiás mostraram que a formação não foi eficaz e os 

depoimentos dos professores que pesquisei confirmam essas queixas. Não é objeto desta 

pesquisa analisar o ProInfo e suas ações, nem levantar a política específica de formação, mas 

apenas situar como esse programa influenciou as situações pesquisadas.  

O cenário da política nacional, em relação especificamente ao ProInfo, não pode ser 

descolado dos NTEs. Tanto o NTE do Estado, quanto o NTE do Município de Goiânia 

tiveram seu papel e exerceram influência sobre as escolas. Mais à frente, quando abordo as 

políticas de cada esfera da gestão pública, apresento os NTEs em sua relação com as situações 

pesquisadas.  

Ainda sobre a política nacional, é válido destacar o Plano Nacional de Educação - 

PNE, Lei 10.172, de 9 de Janeiro de 2001. Os objetivos traçados no PNE para os próximos 

anos, até 2010, englobam a busca pela elevação do nível de escolaridade, pela melhoria da 

qualidade do ensino, pela redução das desigualdades, e pela democratização da gestão das 

instituições de ensino. Para isso, são traçados os diagnósticos, as diretrizes e as metas 
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específicas de cada nível e modalidade de ensino no Brasil. Entre as metas de diferentes 

níveis e modalidades, a informática aparece como infra-estrutura mínima para as instituições, 

como sinônimo de modernização, enquanto a formação de professores na sociedade da 

informação é contemplada quando se trata da modalidade de Educação a Distância e da 

formação continuada, como propostas a ser alcançadas. 

Sobre a infra-estrutura e modernização das escolas, é descrito no item sobre o Ensino 

Médio e também é mostrado no Ensino Fundamental do PNE: 
(...) 6. Elaborar, no prazo de um ano, padrões mínimos nacionais de infra-estrutura 
para o ensino médio, compatíveis com as realidades regionais, incluindo: 
(...) g) informática e equipamento multimídia para o ensino. 
(...) 10. Assegurar que, em cinco anos, pelo menos 50%, e, em 10 anos, a totalidade 
das escolas disponham de equipamento de informática para modernização da 
administração e para apoio à melhoria do ensino e da aprendizagem (2001, p. 34). 

 

Em relação à formação dos professores para a informática na sociedade da 

informação, o assunto é tratado nos itens sobre a modalidade de Educação a Distância e 

Tecnologias Educacionais, e sobre a Formação dos Professores e Valorização do Magistério, 

mas neste aparece apenas quando se refere à formação continuada. 

Como meta estabelecida pelo PNE para a Educação a Distância tem-se: 

 
(...) 17. Instalar, em dez anos, 2.000 núcleos de tecnologia educacional, os quais 
deverão atuar como centros de orientação para as escolas e para os órgãos 
administrativos dos sistemas de ensino no acesso aos programas informatizados e 
aos vídeos educativos; 
18. Instalar, em cinco anos, 500.000 computadores em 30.000 escolas públicas de 
ensino fundamental e médio, promovendo condições de acesso à internet; 
19. Capacitar, em dez anos, 12.000 professores multiplicadores em informática da 
Educação; 
20. Capacitar, em cinco anos, 150.000 professores e 34.000 técnicos em informática 
educativa e ampliar em 20% ao ano a oferta dessa capacitação; 
21. Equipar, em dez anos, todas as escolas de nível médio e todas as escolas de 
ensino fundamental com mais de 100 alunos, com computadores e conexões à 
internet que possibilitem a instalação de uma Rede Nacional de Informática na 
Educação e desenvolver programas educativos apropriados, especialmente a 
produção de softwares educativos de qualidade (2001, p. 57). 

 

Com relação à formação continuada, o PNE a apresenta em suas diretrizes com uma 

importância particular, “em decorrência do avanço científico e tecnológico e de exigência de 

um nível de conhecimentos sempre mais amplos e profundos na sociedade moderna” (2001, p. 

77). 

O destaque dado ao PNE, em relação às situações pedagógicas pesquisadas, se deve 

ao reflexo de sua política nas escolas, que apenas receberam os equipamentos, sem uma 

formação sólida e pedagógica, do quadro docente, conforme apontado pelos professores 
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pesquisados. Isso fez com que procurassem formas alternativas de formação e uma mudança 

na cultura da escola para o uso do laboratório, nascida do seu próprio grupo de profissionais. 

As políticas de formação estabelecidas por meio da Educação a Distância, e os investimentos 

nos equipamentos e nos NTEs demonstram uma continuidade da política do ProInfo, o que 

incomoda os professores participantes desta pesquisa. Como a coleta de dados foi realizada no 

segundo semestre do ano letivo de 2004, já tínhamos quatro anos de impacto do PNE, dos dez 

anos previstos.  
A expansão das escolas públicas que estão recebendo laboratórios de 
informática é um esforço também do Estado de Goiás e do Município de 
Goiânia. Em dezembro de 2004, o número de escolas estaduais com 
laboratórios já era de 234 e no município de Goiânia, 52 escolas. 

Se, em 2003, quando a equipe da REDUCATIVA foi selecionar o campo de 

investigação, o número de escolas em Goiânia (federal, estaduais e municipais) não 

ultrapassava 40 instituições, em junho de 2005, as escolas em Goiânia com laboratório de 

informática é o seguinte: 

 

Tabela 1 – Quantitativo de escolas com laboratório de informática em Goiânia 

Ano Sistema 
Total de escolas em Goiânia 
de ensino fundamental e/ou 

médio 

Total de escolas com 
laboratório de informática em 

Goiânia 

% das escolas com 
laboratório de 
informática em 

Goiânia 
Jun. 
2005 Estadual 137*** 41**** 29,9% 

Jun. 
2005 

Municipal  
(Goiânia) 147* 52** 35,3% 

Fonte: * Departamento de Administração Educacional da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. ** NTE 
Municipal. *** MEC/INEP/SEE/Superintendência de Desenvolvimento e Avaliação. **** SEE/Superintendência de 
Educação a Distância. 

 

Pode-se perceber que a política é de expansão e crescimento, com a continuidade de 

investimentos em equipamentos, em detrimento dos investimentos em formação dos 

profissionais das escolas. No entanto, cada esfera administrativa possui orientações 

particulares em relação ao laboratório de informática. 

 

Política educacional do Estado de Goiás 

O Estado de Goiás, no período da coleta de dados, estava com uma política 

educacional consolidada, visto ser o segundo governo consecutivo, e, portanto, não era um 

período transitório, mas estava com orientações sólidas, claras e incorporadas no que se refere 

à informática. 

A instância responsável pela formação dos professores nas escolas públicas é o NTE. 

Como já dito, em Goiânia, existe o NTE Municipal e o NTE Estadual, sendo que este 
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Estadual é o responsável pelo acompanhamento do laboratório da escola da esfera federal 

onde desenvolvi minha pesquisa, aqui identificada como a Escola Federal, e também o da 

escola da esfera estadual, a que denominei Escola Estadual. 

Em relação ao Estado de Goiás e sua política educacional, que influencia as situações 

pedagógicas, comecemos pela atuação do NTE. De acordo com as Diretrizes do ProInfo 

(1996), entre outros, é responsabilidade desses Núcleos: 
• Sensibilização e motivação das escolas para incorporação da tecnologia de 
informação e comunicação; 
• Capacitação e reciclagem dos professores e das equipes administrativas das 
escolas; 
• Acompanhamento e avaliação local do processo de informatização das escolas. 
(ProInfo, 1996, p. 15). 

 

Neste sentido, cabe ao NTE do Estado de Goiás oferecer capacitação e também 

acompanhar as escolas que possuem laboratório de informática. Nas escolas Estadual e 

Federal, é esse mesmo Núcleo que oferece esse acompanhamento; portanto, o cenário 

influenciador vem da mesma esfera pública, o Estado de Goiás. 

Na Escola Federal, a direção diz que o NTE condiciona a permanência do laboratório 

na escola apenas se estiver sendo efetivamente utilizado, mas enfatiza que a formação 

oferecida não atende as necessidades do colégio: 
De acordo com a Diretora, o NTE condiciona o laboratório no colégio apenas se 
estiver sendo usado. O NTE do Estado de Goiás oferece cursos de uso técnico. 
Antes esses cursos seduziam o professor, mas atualmente não são mais atraentes. O 
apoio recebido pelo NTE já está ficando ultrapassado e os professores querem 
discutir mais sobre educação, e há uma discrepância entre a multiplicadora do NTE 
e os professores do colégio, que são mestres e doutores (Escola Federal, Diário de 
Campo, protocolo nº 1, p. 24, linhas 11-24). 

 

A política do Estado de Goiás parece não dar conta do campo da formação e também 

do acompanhamento, mas influencia na forma como os laboratórios são organizados nas 

escolas Federal e Estadual. Na Escola Federal, percebo uma pressão quanto à utilização do 

laboratório, mas sem um acompanhamento e formação devidos, ou seja, cobra-se, mas não se 

dá condições.  

Das onze visitas que fiz à Escola Federal, uma multiplicadora do NTE esteve no 

estabelecimento uma única vez. Nesse dia, a atuação da multiplicadora foi ficar no laboratório 

de informática com a professora Fabiana e seus alunos e registrar as máquinas que estavam 

com problemas técnicos.  
Chegando lá, a multiplicadora do NTE (do sistema estadual de educação) veio fazer 
uma visita à escola. A professora Fabiana reclama da falta de apoio técnico e a 
multiplicadora não sabe dizer quem é o responsável pelo laboratório da escola, visto 
que o convênio firmado não é de seu conhecimento. Salienta que pode ser 
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responsabilidade da UFG, que se encontra em greve (Escola Federal, Diário de 
Campo, Protocolo nº 2, p. 50, linhas 5-10). 

 

O fato de não saber de quem é a responsabilidade técnica do laboratório demonstra 

uma falta de apoio e acompanhamento do NTE para com a Escola Federal. A direção da 

escola já havia mencionado que o laboratório era do ProInfo e que a responsabilidade de 

acompanhamento total era do NTE, inclusive porque as máquinas haviam sido doadas pelo 

Estado e ainda estavam no período de garantia. Então, enquanto para a escola o NTE era 

responsável, para o NTE, a escola é que deveria resolver os problemas técnicos.  

Na Escola Estadual, a situação era semelhante. Das dez máquinas do laboratório, três 

estavam com problemas. Em nenhumas das onze visitas que fiz à Escola Estadual, o 

representante do NTE esteve presente e também o tempo todo da pesquisa as máquinas 

continuaram paradas, implicando uma perda de utilização de 33 % dos seus equipamentos. A 

escola não se pronunciou em relação a esses problemas técnicos. Na pesquisa de Leme, 

realizada no primeiro semestre de 2004, na mesma escola, a diretora surge como uma pessoa 

preocupada com as máquinas e que, sempre que necessário, auxiliava no pagamento do 

transporte para a vinda da multiplicadora para a solução dos problemas técnicos. O que não 

aconteceu no 2º semestre de 2004, período dessa pesquisa. 

O NTE também influencia na organização do laboratório e a escola se pronuncia 

sobre essa interferência, querendo questionar. A coordenadora Eliana salientou que o NTE 

orienta para que se deixe um dia da semana para o laboratório atender a comunidade, o que, 

segundo ela, atrapalha o andamento das atividades escolares. 
O que está atrapalhando é que no ano passado tínhamos a possibilidade de usar o 
laboratório todos os dias, de segunda a sexta. (...) E, neste ano, temos apenas três 
dias na semana, e ainda aumentou uma turma no vespertino. Estamos enfrentando 
esse problema, e depois quero ir ao NTE para conversar a respeito disso. Eu sei de 
escolas que têm laboratórios enormes e estão ociosos. E nós temos pouco espaço e 
estamos sem tempo disponível. Já está dando “briga”! (...) 
É um problema, mas é um problema bom, porque antes tínhamos o problema de não 
utilizarmos o laboratório, agora por estar sendo muito solicitado. Precisamos de 
mais dias para isso. Cremos que, talvez, as dificuldades que as professoras ainda 
têm, é de não terem um tempo maior dentro do laboratório, para lidar com a 
máquina. Antes tínhamos 2 horas para cada turma, uma hora para cada metade da 
turma. Então a professora ficava lá, às vezes eu ficava na sala, para a professora ir 
até lá (Escola Estadual, entrevista coordenadora Eliana). 

 

No caso da Escola Estadual, a professora responsável pelo laboratório de 

informática, a dinamizadora Élida, tem uma carga/horária inferior de trabalho, cumprindo, 

portanto, atividades em apenas quatro dias da semana. Desses quatro dias, a Escola Estadual 

teve que abrir mão de um para atender a comunidade. Restaram, assim, apenas três dias para a 
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escola ter o laboratório à sua disposição, o que causou uma inquietação nos professores e na 

coordenação. O tempo de duração das aulas, que antes era de duas horas, com divisão da 

turma para utilização do laboratório, foi reduzido a menos da metade. Então, as situações 

pedagógicas que observei deveriam ter o dobro do tempo, proporcionando mais 

aprofundamento e trabalho pedagógico necessários a essas atividades. Os resultados foram 

situações pedagógicas sem conclusão das atividades que deveriam, na realidade, ter 

acontecido de uma forma diferenciada, caso a escola não tivesse sofrido o impacto das 

decisões de outras instâncias do sistema estadual. 

Percebo, do acompanhamento que fiz das escolas, que essa política de organização 

do NTE do Estado de Goiás é de total desconhecimento da realidade das escolas, como já 

haviam apontado Cotrim (2002) e Rocha (2001). Isso fez com que os profissionais das escolas 

que pesquisei procurassem soluções completamente independentes, tanto para sua formação 

quanto para a organização do trabalho e resolução dos seus problemas. A política é, de um 

lado, influenciadora na chegada dos laboratórios às escolas, mas, de outro, é também 

influenciadora e causadora de problemas para as situações pedagógicas.  

Vale destacar que, das três escolas pesquisadas, das três esferas públicas, apenas a 

Escola Estadual tinha um professor como responsável pelo laboratório, profissional 

denominado no sistema estadual de ensino, de dinamizador. Esse personagem é uma criação 

do atual governo estadual, em seu segundo mandato consecutivo, e foi implementado na rede 

de ensino no ano de 2001. Cotrim (2002), na sua investigação, abordou o papel do 

dinamizador nas escolas por ele pesquisadas. O estudo apresenta as seguintes atribuições do 

Professor Dinamizador de Tecnologias Interativas Aplicadas à Educação, que estavam 

descritas em um documento específico da Secretaria de Educação do Estado de Goiás 

“Orientações para Organização do Ano Letivo de 2002”: 
- Organizar, juntamente com o coordenador pedagógico da escola, a utilização do kit 
TV-Escola, do laboratório de informática em atendimento aos projetos dos 
professores e alunos; 
- Participar das discussões do projeto pedagógico da escola e das ações de 
planejamento e desenvolvimento da proposta curricular, com a finalidade de 
articular as ações pedagógicas desenvolvidas com o uso das tecnologias 
educacionais disponíveis na unidade escolar; 
- Estimular e apoiar a equipe escolar para o uso das tecnologias interativas, bem 
como registrar a saída e a devolução do material sob sua guarda; 
- Orientar a equipe quanto aos processos de produção de vídeos, fitas cassetes, 
fotografias, cartazes e outros materiais educativos; 
- Divulgar formas de acesso a materiais educativos impressos, como fontes de 
informação complementar ligadas à sua área de atuação: livros, jornais, revistas e 
outros; 
- Organizar e coordenar grupos para discussão de temáticas relacionadas ao uso das 
tecnologias aplicadas à educação; 
- Zelar pela boa manutenção dos equipamentos e materiais educativos utilizados na 
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sua área de atuação, fornecendo ao Coordenador Pedagógico dados e informações 
sobre os problemas encontrados, assim como acompanhar o andamento das medidas 
corretivas programadas; 
- Elaborar relatórios trimestrais e analisá-los com o Coordenador Pedagógico. 
(apud Cotrim, 2002, p.101-102) 

 
Para Cotrim, o dinamizador tem um papel extremamente complexo: 

 
Um papel dos mais complexos, que exigiria uma formação específica que eles não 
tiveram. Além disso, há um professor dinamizador por escola, para atender aos três 
turnos. Para isso, ele faz 40 horas semanais e normalmente elabora, em conjunto 
com a direção da escola e a coordenação pedagógica, uma escala de trabalho 
especificando quando – em que dias da semana e em quais turnos – estará presente 
na escola (2002, p. 102). 

 

Concordo com o pesquisador sobre as exigências necessárias para que o dinamizador 

desempenhe efetivamente as suas atribuições, sendo que com carga-horária reduzida, isso fica 

ainda mais complexo. Na Escola Estadual, a presença do dinamizador é fundamental, pois o 

laboratório de informática é utilizado somente na sua presença, ficando fechado no dia em que 

não vai à escola, como relatou a coordenadora Eliana: “Ontem a dinamizadora não veio 

trabalhar, então a professora da 3ª série já falou logo que era o seu dia e que queria ter isso 

garantido” (Escola Estadual, entrevista coordenadora Eliana). No entanto, a orientação de 

utilizar o laboratório somente na presença da dinamizadora é da direção da escola. 

A presença de um professor na Escola Estadual como responsável direto pelo 

laboratório de informática é o que garante a sua utilização pelos professores. Foi o que 

possibilitou esta pesquisa das situações pedagógicas naquela escola. 

Mas o Estado de Goiás investiu em um outro personagem para os laboratórios das 

escolas: o aluno, como um técnico do laboratório.  
Ao entrarmos no laboratório, ela me disse que hoje o dia estava corrido, pois 
estavam preparando a documentação de alunos que farão um curso de um final de 
semana na cidade de Pirenópolis para participarem do projeto “Parceiros da 
Aprendizagem”. A dinamizadora disse que os alunos que participarem do curso 
serão monitores nas escolas e que era um curso oferecido pela Microsoft em parceria 
com o Governo do Estado que visava formar alunos para dar suporte ao laboratório 
da escola. (...) A coordenadora Eliana disse para o pai que estavam sendo escolhidos 
os melhores alunos da escola e que essa aluna dedicaria duas tardes para atividades 
na escola. Foi ressaltado para aquele pai que estava presente na escola, que não teria 
risco a ida para Pirenópolis em um final de semana, pois as crianças estariam 
acompanhadas pelos multiplicadores do NTE, além da vantagem das crianças 
saírem, ao final do projeto, com o certificado de técnicos de informática (Escola 
Estadual, Diário de Campo, Protocolo nº 2, p. 6, linhas 18-28 e p. 7 linhas 14-24). 

 

Neste relato do meu diário de campo, percebo a intenção do Estado de Goiás em 

efetivar o aluno como técnico dos laboratórios das escolas em que estudam. No PNE, é 

prevista a formação de técnicos de informática, então, fico questionando se esses técnicos 
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formados em um convênio com uma organização internacional, como a Microsoft, é mais 

viável e eficaz do que o investimento na formação dos professores. Também me questiono 

quantas turmas teriam que ser formadas, já que os alunos saem da escola e seguem sua vida 

estudantil em outra instituição. Esse curso, de que relato a inscrição dos alunos, é ministrado 

em sua maior parte, a distância, com apenas esse encontro presencial na cidade de 

Pirenópolis. E qual será o impacto disso? Realmente, há elementos que mostram o retorno 

desse investimento no funcionamento das máquinas? Bem, são muitas questões que levanto, 

mas que não posso responder, por não ter acompanhado o curso e nem o desenrolar das 

atividades dos alunos. No entanto, acredito que algo precisa ser providenciado pelo Estado 

para que as máquinas estejam em pleno funcionamento, para possibilitar o trabalho 

pedagógico, pois sem laboratório funcionando não há informática educativa. 

O convênio com a Microsoft, na pesquisa de Rocha (2001) é tratado como um 

personagem da sua pesquisa. Rocha pesquisou o NTE e as Tecnologias presentes no ProInfo. 

A crítica ao gasto público com uma empresa como a Microsoft vem desde então, o que não 

repercutiu nas decisões das políticas de informática educativa. Por que não investir no 

software livre? Qual o interesse por essas empresas, cujos serviços custam milhões aos cofres 

públicos? São duas estratégias que efetivamente só trazem prejuízos, visto que o aluno, em 

pouco tempo, não mais estará na escola e o investimento altíssimo do convênio, poderia ter 

um custo infinitamente inferior se utilizasse a política do software livre. 

Os problemas técnicos nas duas escolas – Escola Estadual e Escola Federal – foram 

elementos essenciais que influenciaram as situações pedagógicas acompanhadas por esta 

pesquisa. Vê-se que é fruto de uma política desestruturada e que privilegia a compra de 

equipamentos e a inclusão de novas escolas na lista com laboratórios de informática, em 

detrimento da formação de professores e da superação dos problemas técnicos que surgem nos 

laboratórios de informática. Essa política fez com que as instituições pesquisadas (estadual e 

federal) procurassem outras formas para superar esses problemas, como as professoras da 

Escola Estadual, que tentaram se organizar para terem formação na própria escola, e a 

professora Fabiana, que precisou contar com uma estagiária. 

O problema da formação dos professores é fruto tanto da política nacional quanto das 

ações estaduais com relação à informática nas escolas. Isso faz com que as escolas busquem 

outras soluções de forma autônoma, sem nenhum vínculo com o sistema em que estão 

inseridas. Essa falta de formação influencia nas situações pedagógicas, como demonstrou a 

descrição das situações observadas na Escola Estadual, ao contrário das escolas Municipal e 
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Federal, que tinham um mínimo de formação. No município de Goiânia também encontro 

ações específicas sobre a informática. 

 

A política educacional do Município de Goiânia 

A Escola Municipal é acompanhada pelo NTE do município de Goiânia e é ligado 

diretamente à Secretaria Municipal de Educação. Tem uma política consolidada, visto que, no 

momento da coleta de dados, a administração municipal estava em seu quarto ano de 

mandato, portanto, uma gestão não-transitória. 

A gestão 2001-2004, quando assumiu o governo, fez uma avaliação geral da rede de 

ensino, e a informática educativa também foi incluída nesse processo. As críticas feitas por 

Ferreira (2001) à parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a empresa Futurekids, 

para a informatização das escolas, foram acatadas por essa gestão, o mesmo ocorrendo com as 

críticas ao ProInfo, levantadas na pesquisa de Rocha (2001). 

A Secretaria Municipal de Educação - SME de Goiânia apresenta um documento 

(Informática Educativa na Secretaria Municipal de Goiânia, 2001) com relação à proposta de 

avaliação realizada pelo ProInfo e pela Futurekids e indica o princípio pedagógico que a 

orientará. O documento mostra que: 
Com base nas considerações levantadas a partir da avaliação realizada, 
consideramos que a proposta de informática educativa que almejamos construir não 
passa pelo formato ora utilizado no NTE para a formação dos professores, com 
cursos intensivos e concepção de técnicos como multiplicadores; nem pela proposta 
da Empresa Futurekids, que concentra sua ação pedagógica na utilização de 
softwares prontos, nem sempre adequados à realidade brasileira, com um alto custo 
para os cofres municipais, não sendo, portanto, de nosso interesse a continuidade 
deste contrato (SME, 2001, p.4). 

 

Rompendo com essa realidade, o documento apresenta a proposta da nova gestão, 

cuja política estava incorporada pela Escola Municipal: 
Almejamos uma proposta de informática educativa que tenha como objetivo central 
também proporcionar a inclusão social, a partir da formação do cidadão crítico, 
participativo, que se utiliza desse meio no intuito de auxiliá-lo na comunicação, 
compreensão, sistematização e intervenção em sua realidade, tanto local como 
global, individual e coletiva. A unificação da proposta passa pelo princípio de que a 
presença e o trabalho do professor no laboratório se paute primeiramente pela 
vontade do mesmo em desenvolver atividades pedagógicas dentro deste ambiente 
diferenciado e em estar recebendo orientação, suporte e apoio dos profissionais do 
Departamento Pedagógico da SME, como da participação efetiva dos profissionais 
da educação que tenham formação na área, de maneira que se integrem de forma 
comprometida com os anseios dos alunos atendidos pela rede, em trabalhar os seus 
conhecimentos e proporcionar a construção de novos (SME, 2001, p. 4).. 

 

A proposta privilegia centralmente a inclusão social e prevê a participação de apoio 

não só do NTE, como também de profissionais do Departamento Pedagógico. Na estrutura 
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administrativa da SME, o NTE do município está vinculado ao Departamento Pedagógico. A 

questão da inclusão social permeia toda documentação da SME na gestão 2001-2004, e a 

proposta da informática educativa segue esse viés. 

No documento Ações e Concepções 2001-2004 da SME (SME, 2002), a proposta de 

organização das instituições educacionais está voltada para o processo de inclusão social.  
A SME [...] tem claro que seus objetivos se inserem nas diretrizes definidas pela 
administração do município antes citadas: 
a) inclusão social e universalização da cidadania; 
b) construção de uma gestão democrática e popular; e 
c) requalificação da cidade com desenvolvimento econômico urbano e rural.  
(SME, 2002, p. 3) 

 

Com essas preocupações, a Escola Municipal foi reorganizada na forma de ciclos de 

desenvolvimento humano, e as situações pedagógicas observadas foram as de uma professora 

que atuava no ciclo 2, com crianças de 9 e 10 anos, com as chamadas turmas D e F da escola. 

Na Proposta Político-Pedagógica para a Educação Fundamental da Infância e da 

Adolescência da SME é descrita uma outra forma de olhar para a escola: 
O foco principal na organização da escola é o educando. Ou seja, a escola organiza 
os tempos, os espaços e os processos de ensinar e aprender a partir dos sujeitos e não 
dos conteúdos, como na organização tradicional. Trata-se de conceber uma outra 
forma de conceber a educação escolar, sua finalidade, sua forma de trabalhar e de se 
organizar (SME, 2004, p. 153). 

 

Com a proposta de ciclo de desenvolvimento humano, a Escola Municipal contava 

com momentos de organização do trabalho coletivo e horários específicos de estudo dos 

profissionais. Neste sentido, em vários momentos cheguei à Escola Municipal e a professora 

estava no laboratório de informática acompanhando as atividades que os alunos faziam e 

planejando outras formas de articular o laboratório com a sala de aula, usando vídeo, jornal e 

livros didáticos. O projeto que acompanhei tinha alunos de turmas diferentes, como é 

proposto nas escolas com ciclo de desenvolvimento humano, e a professora Maria conseguia 

articular bem o trabalho. Na descrição das situações, já abordei a escolha desses alunos. 
Então, escolhemos alguns alunos de cada turma, e o critério para selecionar esses 
meninos foi de acordo com o interesse deles. Aqueles que demonstravam mais 
interesse em sala de aula pelo conteúdo é que foram selecionados. Então, nós 
tiramos alguns alunos por sala de aula e a gente formou o grupo. Não foi uma turma 
só (Escola Municipal, entrevista professora Maria). 

 

A política do município de Goiânia, em relação à informática, no período da coleta 

de dados, demonstrava um rompimento com a formação puramente técnica e o 

acompanhamento mais de perto por parte do NTE municipal. De doze visitas que fiz à Escola 

Municipal, a multiplicadora do NTE esteve presente em quatro dias, conversando com a 
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professora Maria e outros profissionais da escola, tanto sobre o trabalho desenvolvido no 

projeto Cerrado quanto em momentos de planejamento de uma formação para os professores. 

A multiplicadora que acompanhava a escola não deixou nenhuma máquina com problemas 

técnicos. Todos os momentos em que estive na Escola Municipal, todas as máquinas estavam 

funcionando.  

A relação do NTE com a Escola Municipal era amistosa e de parceria. Em uma das 

visitas, a multiplicadora combinava com a professora uma oficina para a construção de página 

da Internet, proposta que consta no Projeto Político-Pedagógico da escola, o que demonstra a 

articulação do Núcleo com os anseios da unidade escolar; também propôs e gravou um CD-

Rom com os projetos desenvolvidos pelos alunos no projeto que acompanhei.  

As situações pedagógicas observadas na Escola Municipal foram as que se 

sobressaíram em termos de andamento dos trabalhos e também por atingir os objetivos 

propostos pelo projeto idealizado pela professora Maria. A participação do NTE contribui no 

sentido de garantir condições de utilização do laboratório e oferecer estímulo à professora 

Maria. 

O NTE também esteve presente no lançamento do projeto da escola “Cerrado, 

conhecer e preservar para ter”, fotografou os alunos plantando mudas de árvores do cerrado 

trazidas por um ambientalista parceiro da Escola Municipal e essas fotos foram utilizadas nos 

slides feitos pelos alunos. A atuação do NTE do município, com uma orientação diferenciada, 

teve influência no trabalho desenvolvido na Escola Municipal, cujas situações pedagógicas 

acompanhei.   

O cenário é diferenciado na Escola Municipal em relação às escolas Federal e 

Estadual. As políticas são delineamentos importantes para os processos educativos e para as 

situações pedagógicas, trazendo impactos reais e influências diretas na realidade da escola. 

No entanto, a realidade da escola é muito pouco considerada para a definição das políticas, o 

que traz conflitos e demonstra a sua ineficiência. Neste sentido, essa inadequação foi uma 

importante categoria de análise que levantei para as situações pedagógicas pesquisadas, no 

sentido de compreender os cenários que as envolviam. O nível situacional dos episódios 

observados teve pontos definidores, que vieram das respectivas esferas administrativas. Isso 

demonstra a necessidade de traçar delineamentos e políticas em informática com seriedade e 

compromisso com uma escola de qualidade. 

A construção de uma escola de qualidade, como apresentaram os autores Libâneo, 

Oliveira e Toschi (2003) e que tratei no Capítulo II, passa pelas definições políticas, mas 

também pelo desempenho da própria escola. No caso das situações pedagógicas observadas, a 
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escola teve um importante papel e foi um cenário que compôs os episódios observados. Por 

isso, a relação que cada escola pesquisada manteve com o laboratório de informática torna-se 

categoria de análise das situações pedagógicas observadas nas escolas Municipal, Estadual e 

Federal, sendo parte do nível situacional da estrutura de análise dos dados definida nesse 

estudo. 

 

b) A proposta das escolas: a dimensão meso das situações pedagógicas 

 

A escola, vista como uma cultura organizacional, permite identificar como essa 

cultura foi influenciadora das situações pedagógicas observadas nos laboratórios de 

informática. A cultura da escola, composta por seus atores e suas zonas de visibilidade e 

invisibilidade, apontadas por Nóvoa (1999), demonstra como é definidora do seu processo 

educativo e de articulação com a sociedade. Se considero que a escola deve ser renovada para 

incorporar as tecnologias, no caso, o laboratório de informática, devido à sua função social e 

às características da própria tecnologia, analisá-la como uma dimensão meso das situações 

pedagógicas é algo importante e  que apareceu como elemento relevante e de destaque nos 

dados coletados. Neste sentido, é considerada como uma categoria de análise no nível 

situacional, visto que é parte do cenário que compõe as situações pedagógicas.  

Para trabalhar essa categoria e sistematizar os dados, é relevante fazer uma 

estruturação da análise em cada escola pesquisada. Alguns elementos são comuns a todas as 

instituições; outros, no entanto, são estratégias específicas adotadas em cada uma delas. Os 

elementos em comum são: o Projeto Político-Pedagógico, o apoio da gestão e a visão dos 

professores pesquisados sobre a relação da escola com o laboratório de informática. As 

estratégias específicas, de cada instituição que levanto, são algumas ações que os atores 

educativos tomaram e que analiso quando apresento cada escola. 

O PPP das escolas é tratado como um documento que expressa a intenção e as 

concepções da escola e, apesar de não refletir as práticas reais, não pode ser desconsiderado. 

O que movimenta a escola são as suas práticas e estruturas, como descreve Nóvoa, nas zonas 

de visibilidade e invisibilidade da escola. 

Assim, seguindo a estrutura da análise da dimensão macro (a política) começo pela 

Escola Federal, depois analiso a Escola Estadual e, por fim, a Escola Municipal. 
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Escola Federal 

O Projeto Político-Pedagógico - PPP da Escola Federal é de 2002. Perguntei se havia 

um documento mais recente, visto que a pesquisa foi realizada no segundo semestre de 2004, 

mas a professora Fabiana e a coordenadora disseram-me que aquela era a última versão e, por 

estar sempre em discussão, não era um documento definitivo. No próprio documento está 

impresso a expressão: “Versão preliminar”. Por ser uma versão ainda de 2002, e considerando 

que o laboratório de informática chegou à escola em meados daquele ano, não há menção da 

existência desse ambiente no PPP.  

No entanto, no Referencial Teórico orientador do PPP e da escola como um todo, há 

uma menção referente à busca pelo combate a essa “sociedade subjugada à mídia e à 

alienação”: “Torna-se, ainda, imprescindível o combate frontal à mercantilização dos bens 

culturais e morais, à subjugação à mídia e à alienação por ela provocada” (Escola Federal, 

PPP, 2002, p. 9). Acredito estar evidente a preocupação dessa escola com a influência da 

mídia. Considerando que o computador e a Internet são mídias de mercantilização dos bens 

culturais, a Escola Federal demonstra uma preocupação no sentido de trazer essa problemática 

e de combatê-la por meio da prática educativa da escola. 

É interessante observar, no Referencial Teórico, a preocupação expressa com relação 

à responsabilidade de a escola trabalhar com a apropriação dos saberes produzidos pela 

humanidade e construídos historicamente, e de as informações chegarem aos alunos não só 

pela escola, mas também pelos meios de comunicação em geral: 
Visa possibilitar aos alunos a apropriação e análise de saberes, sistematizados 
historicamente, que são necessárias para uma formação acadêmica crítica. Desse 
modo, os alunos devem compreender as contradições que permeiam esses saberes e 
analisar as diversas informações a que têm acesso, tanto pela escola quanto pelos 
vários meios de comunicação, para que possam formular novos conceitos de mundo, 
de homem, de sociedade, de cultura, de produção de conhecimento (Escola Federal, 
PPP, 2002, p. 10). 

 

Se a Escola Federal, em 2002, apresentava essa preocupação, supõe-se que no 

próximo PPP sistematizado, como versão preliminar, o laboratório da escola seja visto nessa 

perspectiva, contribuindo com essa prática. 

A Escola Federal apresenta no PPP uma proposta de contribuir com a formação 

inicial de professores, mediante estágio supervisionado de licenciaturas. Como uma das 

finalidades, está a de “desenvolver experiências pedagógicas inovadoras, mediante projetos de 

pesquisa e extensão próprios e/ou integrados às Unidades Acadêmicas da Universidade 

Federal de Goiás” (Escola Federal, PPP, 2002, p. 14). No período da coleta de dados, observei 

a professora Fabiana e as situações pedagógicas quando ela levava seus alunos ao laboratório 
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de informática da escola. O fato de a professora Fabiana utilizar o laboratório com seus alunos 

foi motivado por um projeto de pesquisa, conforme já mencionei. O seu projeto de pesquisa 

também contava com uma estagiária de Pedagogia, que, em vários episódios, a auxiliava no 

processo educativo no laboratório de informática. Neste sentido, percebo que o uso do 

laboratório nas situações em que acompanhei, foi fruto de uma proposta inovadora, na forma 

de pesquisa, tendo contribuído também com a formação da estagiária em Pedagogia, mesmo 

ela estando presente apenas em metade das aulas que observei. 

O projeto de pesquisa da professora Fabiana é considerado nesta análise de dados 

como uma estratégia para incorporar a informática que, busca cumprir com a função da escola 

e faz parte da sua cultura organizacional. Na introdução e justificativa do projeto, identifico 

um relato interessante quanto à motivação que levou esses pesquisadores à sua construção: 

ofereceram uma oficina para os alunos de 08 a 11 anos e o resultado agradou.  
A experiência foi fascinante. Algumas crianças se ajudavam entre si, outras se 
alegravam com a produção dos amigos. Dessa forma, foi criado um ambiente 
realmente potencializador para aquisição do conhecimento. Ao final da oficina, os 
alunos demonstraram felicidade por terem conseguido realizar as atividades 
propostas, estavam estimulados e com a necessidade de aprender mais. Não 
pretendemos, aqui, analisar as questões epistemológicas presentes nesse breve 
relato. Nosso objetivo, ao fazê-lo, foi demonstrar que esses fatos marcaram o início 
de nosso interesse em verificar os resultados da aprendizagem da leitura e da 
produção escrita ao ser mediada pelo computador (Escola Federal, Projeto de 
pesquisa, 2004, p. 3) 

 

Desta forma, o projeto de pesquisa em informática é uma estratégia da escola para a 

incorporação do laboratório de informática na rotina da escola. Esses professores que 

compõem o projeto fazem parte da Comissão de Novas Tecnologias Educacionais, criada em 

2004. No PPP de 2002, constam apenas as comissões de Pesquisa e de Extensão, sendo que os 

atores educativos acreditaram que uma nova comissão para discutir as tecnologias seria 

necessária.  

Como justificativa da proposta para a criação da Comissão de Novas Tecnologias 

Educacionais na escola, é levantada a necessidade de democratizar o acesso aos novos meios 

e de os professores participarem desse processo. Para isso, levantam algumas considerações: 
Cumpre, assim, organizar uma comissão que procure promover discussões sobre o 
tema, bem como, subsidiar professores com informações atualizadas sobre o tema. 
Além de pensar de forma democrática o uso “pedagógico e crítico” das NTIC, que 
são instrumentos de dominação e de interesse por parte de países, corporações, 
grupos. Quem domina a tecnologia da comunicação e informação detém o poder de 
interagir mais amplamente. E manipular igualmente... (Escola Federal, Comissão de 
Novas Tecnologias Educacionais, 2004, p. 3). 
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Preocupada com esse contexto tecnológico, a Comissão aponta algumas de suas 

atribuições: 
1. Promover seminários regulares sobre o tema para os docentes, via 
teleconferência, como forma de aprendizagem continuada; 
2. Planejar e executar, a título de experiência, reuniões virtuais de subáreas; 
3. Planejar e promover cursos on-line (EAD) graduação e pós-graduação; 
4. Analisar e adquirir softwares que sejam de interesse pedagógico e divulgá-los 
para os docentes; 
5. Planejar e otimizar o processo de intercomunicação de docentes via novas 
tecnologias (promovendo discussões e apontando formas estratégicas de melhorias); 
6. Implantar curso regular de informática básica e avançada para educandos, via 
contratação de professor Licenciado em informática educacional (promovendo o 
acesso democrático ao uso das NTIC, via instituição escolar); 
7. Premiar projetos e subáreas que integrem a NTIC na prática pedagógica, 
democratizando o acesso do aluno a uma educação tecnológica reflexiva; 
8. Promover intercâmbio entre especialistas em NTIC educacionais. 
(Escola Federal, Comissão de Novas Tecnologias Educacionais, 2004,  p. 3-4) 

 

A escola está preocupada em desenvolver uma cultura organizacional que considere 

as novas tecnologias e sua relação com a educação. Considero que a criação de uma comissão 

específica foi mais uma estratégia para incorporar a informática às práticas educativas da 

escola. Essa estratégia foi mais um elemento que influenciou as situações pedagógicas 

observadas na escola, visto que a proposta de pesquisa da professora Fabiana é fruto do seu 

interesse, despertado pela sua participação como membro na Comissão de Novas Tecnologias 

Educacionais, e pelas trocas que manteve com os outros, que também procuraram participar 

de diferentes atividades voltadas para a discussão das novas tecnologias. Alguns deles, no ano 

de 2004, participaram de um curso oferecido pela UFG-Virtual sobre a educação a distância. 

A professora Fabiana foi uma das cursistas, tendo também participado, no período em que eu 

estava acompanhando suas aulas, de um curso de formação de professores para o uso da 

informática na educação, oferecido no laboratório da Escola Federal e promovido pela 

pesquisa REDUCATIVA e certificado pela Pró-Reitoria de Extensão da UFG. Essa foi a 

única ação que presenciei da Comissão. É certo, contudo, que com o empenho que demonstra 

poderá desenvolver as ações que foram planejadas. 

O curso de informática na educação oferecido no laboratório da Escola Federal teve 

o apoio e empenho da direção. A atuação da gestão da escola é mais um elemento 

influenciador das situações pedagógicas observadas no laboratório de informática. Primeiro, 

por essa gestão da Escola Federal estimular o uso da informática pelos professores, inclusive 

mediante a criação de uma cultura de utilização do e-mail como aporte comunicacional entre 

todos os professores da escola.  
A diretora disse que atualmente “bateu o martelo” para que todas as convocações 
fossem feitas por e-mail. Conta-nos que houve uma resistência muito grande, mas 
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ela manteve sua decisão, mas com o compromisso de pregar no mural do colégio as 
convocações enviadas via e-mail (Escola Federal, Diário de Campo, protocolo n. 1, 
p. 23 linhas 26-30 e p. 24 linhas 1-4). 

 

Uma segunda atuação da gestão da Escola Federal em relação ao laboratório de 

informática se refere à busca pela resolução dos problemas técnicos. É destinado um professor 

como responsável pelo laboratório e seus problemas técnicos. A escolha de um professor para 

ser responsável pelo laboratório é mais uma estratégia da Escola Federal para articular a 

informática ao processo educativo. Em muitos momentos, a professora Fabiana citou, em 

conversas informais, esse responsável como alguém que ela procurava para saber se o 

laboratório estava em condição de uso e se seria possível desenvolver o trabalho que ela 

queria. 

No entanto, a professora Fabiana fez algumas críticas severas aos problemas técnicos 

do laboratório,  que ela considerou como forte elemento que pesou negativamente na pesquisa 

que desenvolvia. Foi uma grande dificuldade encontrada pela professora: 
Agora, eu penso que as dificuldades que nós encontramos, muito foi pela questão do 
suporte técnico. Por quê? Porque foi gritante. Nós tínhamos um computador para 
cada criança. Eu tinha uma bolsista, uma estagiária, e outro pesquisador junto 
comigo na sala (...). O que acontecia? Não tinha computador funcionando para todo 
mundo. Eu preparava uma aula, preparei várias aulas com o uso da Internet, para os 
meninos ouvirem histórias, que eu sei que tem condições de ouvir histórias, de ler 
juntos, tem vários sites que dá condições de você fazer isso. Quando eles chegavam, 
não tinha Internet. Tinha pra cinco ou seis computadores (Escola Federal, entrevista 
professora Fabiana). 
Eu acho que tem que ser dado uma prioridade neste trabalho. Eu acho que do ponto 
de vista administrativo, o trabalho que se precisa fazer no laboratório, precisa se 
intensificar mais. Talvez uma pessoa. Aqui, talvez pela carência de funcionários da 
Universidade, nós carecemos (escola Federal, entrevista professora Fabiana). 
 

Apesar de a direção se mostrar empenhada em discurso, este não teve reflexo na 

prática de utilização do laboratório. Entre as dificuldades encontradas pela professora Fabiana 

para desenvolver o seu trabalho estava a questão técnica, ou seja, com máquinas sem 

condições de uso. Os dados de observação das situações mostram crianças sem máquina, o 

que causava uma situação de desconforto:  
Em todo momento da aula, duas crianças estiveram sentadas no chão na sala, com a 
orientação de fazerem sua história no caderno, pois não tinham computador 
disponível para a dupla (Escola Federal, Protocolo de Registros, protocolo n. 2, p. 
34, linhas 14-16). 
A professora Fabiana perguntou para a dupla que ficou sem computador, o que 
fizeram. As duas crianças responderam que pegaram uma folha do caderno, 
desenharam uma joaninha e uma estrelinha e fizeram um texto. Disseram, ainda, que 
não gostaram porque não fizeram nada no computador (Escola Federal, Protocolo de 
Registros, protocolo n. 2, p. 35, linhas 4-7). 
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A professora Fabiana, com o decorrer do processo e do desenvolvimento de sua 

pesquisa, teve que se reorganizar para superar essa questão técnica. Segundo ela, a escola 

precisava levar mais a sério o funcionamento das máquinas para o desenvolvimento dos 

projetos da escola que utilizavam o laboratório. A professora utilizou a estratégia de contar 

com a estagiária para dividir a turma e deslanchar com suas atividades. No entanto, as 

questões técnicas fizeram com que se perdesse até a produção dos alunos, desestimulando o 

trabalho realizado. 
 
O que eu fazia? Os cinco alunos iam nos computadores que estavam com internet 
para lerem suas correspondências. Então, foi gerando aquela dificuldade. Então nós 
procuramos dividir a turma: um professor pesquisador ficava com um grupo de 
alunos em sala de aula e eu atendia aqueles meninos na sala de informática. A 
estagiária ficava com uma turma e eu ficava com a outra metade. Então, eu dividia a 
turma ao meio. Aí eu consegui deslanchar um pouco mais. Só que como eu tenho os 
materiais produzidos por eles, a seqüência que eu pensava e a que eles queriam, não 
tinha condições, porque quando eu chegava no computador para poder continuar 
naquela atividade, colocava o disquete para trabalhar, dava problema pois não 
funcionava o drive A. O que o menino produzia ficava no computador. Quando ia 
pegar o mesmo computador, já que não estava gravando em disquete, perdia tudo o 
que ele fez, pois o material não estava mais lá. Isso gerou uma frustração tão grande, 
pra mim, gerou uma frustração nos alunos. Então, eu penso que, no ponto de vista da 
possibilidade, em que a minha pesquisa era “a potencialização do desenvolvimento 
do aluno por meio da ferramenta que é o computador”, pra mim a possibilidade que 
ele oferece é grande, mas o suporte técnico e as condições em que a escola hoje está 
viabilizando, no caso a nossa, e eu sei que, conversando com outros professores, tem 
outras escolas que isso também acontece, é ruim (Escola Federal, entrevista 
professora Fabiana). 

 

A questão técnica é uma problemática, na visão da professora Fabiana, de 

responsabilidade da escola como um todo. Para a professora, é preciso garantir o 

funcionamento das máquinas e a escola precisa viabilizar este funcionamento.  

Neste sentido, levantei na Escola Federal elementos influenciadores e que 

compuseram o cenário das situações pedagógicas lá acompanhadas. Desde o PPP, passando 

pela atuação da gestão e da visão da professora sobre a relação existente entre laboratório de 

informática e escola como um todo, até estratégias peculiares da escola, como as de criar uma 

comissão específica para discutir o tema, destinar um responsável pelo ambiente, desenvolver 

projeto de pesquisa que envolva a aprendizagem e o computador, e o interesse pela formação 

continuada nesse campo. Esses são elementos que ficaram claros nos dados coletados e que 

compõem o cenário das situações pedagógicas observadas na Escola Federal. 

 

Escola Estadual 

O Projeto Político-Pedagógico – PPP da escola E é de 2003. A coleta de dados foi 

realizada no segundo semestre de 2004, portanto, o PPP da escola, a exemplo da Escola 
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Federal, também estava desatualizado. A coordenadora Eliana disse-me que o PPP de 2003 

também era a referência para o PPP de 2004.  

Na descrição do Perfil da Escola, no PPP, é citada a mudança tecnológica da 

sociedade e a necessidade de a escola considerar esse processo:  
É preciso lembrar que a realidade da Escola atual tem contornos bem diferentes 
daquela de alguns anos atrás. O avanço da ciência e tecnologia esperam 
transformações que se insinuam a qualquer desenvolvimento. Vivemos a era da 
globalização, e toda mudança constitui desafio que gera conflito, intranqüilidade e 
afronte o comodismo (Escola Estadual, PPP, 2003, p. 5). 

 

São traçados no PPP alguns objetivos gerais e, entre eles, está presente o estímulo 

para o uso do laboratório de informática, visando uma leitura crítica da mídia e também 

capacitar professores para o uso da informática na educação: 
• Estimular o interesse pela TV Escola e “laboratório de informática” na sala de 
aula e momento pedagógico, procurando despertar a consciência crítica como 
instrumento de leitura crítica de mídia; 
• Capacitar professores para utilização da informática na educação para 
oportunizá-los a participar de curso de treinamento neste momento da informática 
em que o computador auxilia o estudo acadêmico, cultural e intelectual do aluno e 
conhecimento global do nosso meio e do mundo em que vivemos (Escola Estadual, 
PPP, 2003, p. 10). 

 

Na justificativa do PPP também encontramos menção à sociedade tecnologizada e à 

necessidade de buscar “democratizar o acesso aos meios de comunicação modernos e aos 

bens culturais da sociedade” (Escola Estadual, PPP, 2003, p. 10). Como na Escola Federal, o 

PPP contempla o atual contexto social, de a escola estar inserida em um mundo tecnologizado 

e midiático. Esse é um passo importante, por mostrar uma preocupação em formar os alunos 

para esta sociedade e neste contexto de sociedade. 

De acordo com a coordenadora Eliana, o trabalho na Escola Estadual é desenvolvido 

mediante projetos didáticos, com duração de quinze dias.  
Pergunto o que está sendo desenvolvido neste momento com a informática, então, 
ela diz que estão focando os projetos didáticos dentro de datas comemorativas, com 
durações, em média, de quinze dias (Escola Estadual, Diário de Campo, protocolo n. 
3, p. 15, linhas 25-29). 

 

A coordenação dessa escola é muito ativa, muito presente no trabalho das professoras 

e recebe o estímulo da direção. 
Na semana que eu cheguei à escola o NTE havia mandado um ofício que iriam 
retirar as máquinas se o laboratório não fosse usado. Então, a diretora me chamou e 
falou que eu poderia trabalhar. Foi quando eu propus trabalharmos o livro virtual 
(Escola Estadual, entrevista coordenadora Fabiana). 
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 A atuação da gestão é fundamental para o funcionamento do laboratório na escola: 

ou ela apóia ou pode prejudicar o trabalho dos professores, se não der importância à 

incorporação tecnológica. A orientação da direção, de permitir o uso do laboratório apenas 

com a presença da dinamizadora na Escola Estadual, tem um reflexo nas situações 

pedagógicas, pois, ao não dar liberdade para as professoras trabalharem, estas ficam 

inseguras. Além disso, se a dinamizadora tivesse uma outra postura, com mais sintonia com 

as professoras e o planejamento do grupo, os resultados poderiam ser melhores. No entanto, a 

ação da diretora, de chamar a coordenadora e dar-lhe liberdade para desenvolver projetos no 

laboratório durante o seu turno, foi importante como um primeiro passo, depois de alguns 

anos do laboratório já implantado na escola. A visão da professora Emília sobre a 

coordenadora Eliana é a seguinte: 
Além de ela ser envolvida com o computador, ela faz a gente ficar envolvida 
também. Com vontade de ir pra lá. Pois até então, eu tinha certa resistência de nossa 
parte, justamente por nós não sabermos como utilizá-lo. Hoje ainda tem uma 
resistência e a coordenadora e a dinamizadora tiveram que fazer um trabalho com a 
gente, que não foi muito fácil.(...) Da maneira que está sendo colocada não é através 
de imposição. Mas, através de proposições e o despertar de possibilidades. Pergunto 
se posso trabalhar de uma certa maneira. A coordenadora nos orienta.  
Nós aprendemos um pouco sobre as potencialidades do computador. Eu não sabia. 
Precisou de alguém, como a coordenadora, para dizer que lá tem sites, softwares, e 
ela foi passando pra gente. A dinamizadora vai passando pra gente sobre sites que 
podem ser aproveitados, e direto elas estão instigando a gente (Escola Estadual, 
entrevista professora Emília). 
 

Apesar de haver práticas com problemas, conforme descrevi na caracterização da 

Escola Estadual e das situações pedagógicas lá observadas, a cultura que está sendo criada na 

escola para o uso da informática era articulada pela coordenação da Escola Estadual, o que na 

Escola Federal era papel da Comissão de Novas Tecnologias Educacionais. A coordenação da 

Escola Estadual atuava na formação, motivação, planejamento e organização do laboratório, 

junto com as professoras, mas a dinamizadora ainda não estava em sintonia com o grupo. 

Antes de entrar na atuação da dinamizadora como um cenário das situações 

pedagógicas observadas na Escola Estadual, é válido destacar uma estratégia da instituição 

para o trabalho com o laboratório de informática. Como já relatei, as professoras pesquisadas 

atuavam no período vespertino e participavam do Projeto Aprender, do Governo do Estado de 

Goiás em parceria com a Fundação Ayrton Senna, o que possibilitava que se reunissem em 

alguns dias no turno matutino. A escola utiliza esses momentos de reunião das professoras 

para a elaboração das propostas coletivas dos projetos didáticos, em que a informática é 

contemplada. Então, é uma estratégia para possibilitar o planejamento. Enquanto na Escola 

Municipal há momentos destinados ao planejamento dos professores, na Escola Estadual foi 
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preciso utilizar um período diferenciado para garantir isso. Neste caso, percebo uma total falta 

de condições de trabalho para as professoras, sendo preciso que dessem um “jeitinho” para 

conseguirem planejar coletivamente.  

Sobre a dinamizadora, apesar dos problemas encontrados na prática, advindos de um 

relacionamento desarticulado com as professoras, ela tem uma atuação importante. Primeiro, 

por buscar trazer a discussão da informática para os momentos coletivos na escola; segundo, 

por criar momentos semanais de cibercafé na escola. 

A discussão sobre informática nos momentos coletivos da Escola Estadual foram 

trazidos pela dinamizadora na forma de ciclos de palestras e tiveram como base a percepção 

da dificuldade dos professores em usar o laboratório. 
Então, a dinamizadora começou a contar que, na sua escola, a mobilização e 
motivação dos professores está acontecendo a partir do trabalho coletivo. A 
dinamizadora disse que estava percebendo uma dificuldade dos professores em 
utilizar o laboratório da escola com desinteresse, inclusive caindo a participação no 
trabalho com os professores e em reuniões coletivas. Dessa forma, ela propôs para a 
direção da escola, um círculo de palestras feitas por ela, a dinamizadora. Relatou que 
foram ministradas três palestras nos encontros mensais, aos sábados, no trabalho 
coletivo. A primeira palestra abordou as tendências pedagógicas relacionando com a 
informática; no segundo encontro, discutiram sobre o projeto político pedagógico 
articulado com a informática, e a terceira palestra que ela ministrou abordou a 
avaliação, entrando nos conteúdos e as abordagens conceituais, atitudinais e 
procedimentais do ensino. Nos dizeres da dinamizadora, foi buscado um 
aprofundamento teórico da educação para a reflexão da prática. Neste momento, e 
após este círculo de discussões, os professores foram motivados a preparar as 
próximas oficinas a serem trabalhadas no planejamento coletivo da escola, tentando 
inserir a informática (Escola Estadual, Diário de Campo, Protocolo n. 1, p. 3, linhas 
26-30 e p. 4 linhas 1-27). 

 

A dinamizadora teve um importante papel na busca pela construção de uma cultura 

organizacional que considere a informática nos processos educativos. Não presenciei os  

ciclos de palestras, apenas ouvi relatos da dinamizadora e da professora Emília, conforme já 

relatei na descrição da Escola Estadual, mas presenciei, durante a coleta de dados, a criação 

de um momento chamado de cibercafé. Esse momento ocorria no horário do recreio, no 

laboratório de informática.  
Ela conta que pela manhã criou o cibercafé, um momento para trazer os professores 
para ficar no laboratório. Comenta, ainda, que os professores do matutino são 
difíceis de ir para o laboratório (Escola Estadual, Diário de Campo, protocolo n. 5, 
p. 31 linhas 17-22) 
Próximo ao recreio, quando as crianças não estão mais no laboratório, organiza a 
sala, colocando as cadeiras dispostas na forma de um círculo e os computadores 
ligados. A dinamizadora diz que vai deixar em algumas telas o site em que as 
crianças trabalharam e em outras, a produção das crianças. Também coloca em uma 
máquina uma mensagem com uma música instrumental de fundo, utilizando o kit 
multimídia do computador. Ela busca o lanche dos professores e o café, suco e água 
e os traz para o laboratório e coloca um sachê para proporcionar um cheiro gostoso. 
Quando toca o sinal do recreio, a primeira a abrir a porta é a professora da 4ª série, 
que nunca entra no laboratório, e quando vê que ainda não têm ninguém, ela quer 
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sair, mas, imediatamente, a dinamizadora já puxa ela pra dentro, falando que é para 
ela se sentir à vontade. Neste instante, as outras professoras entram no laboratório e 
ficam falando da organização e da novidade de estarem passando o recreio no 
laboratório de informática. A professora da 3ª série olha o site do Sítio do Pica-Pau 
Amarelo e fala que quer ter aquelas descrições sobre as personagens trabalhadas 
com a 1ª e 2ª série (Escola Estadual, Diário de Campo, protocolo n. 5, p. 32 linhas 
23-30 e p. 33 linhas 1-22). 

 

A estratégia de criar uma outra cultura é própria da Escola Estadual e deixou a 

dinamizadora e a coordenadora muito satisfeitas com o resultado. Essa iniciativa de criar 

momentos de incentivo à articulação com a tecnologia parece ser própria da Escola Estadual, 

pois no ano de 2003, conforme relato da coordenadora Eliana, houve a realização de uma feira 

especial de tecnologia educacional – a Feicut (Feira Cultural de Tecnologia Educacional): 

“Fizemos uma feira de tecnologia educacional, com telão, data-show, e as crianças 

apresentando os seus livros. Teve pai que chorou. Foi muito importante” (Escola Estadual, 

entrevista coordenadora Eliana). 

Percebo que a Escola Estadual valoriza a informática no seu processo educativo. A 

informática está presente no PPP, por influência da atuação da gestão e pela visão que as 

professoras têm da relação da escola com a informática, e em estratégias peculiares, como os 

ciclos de palestras nos momentos coletivos, o cibercafé, a Feicut e as reuniões do Projeto 

Aprender, sendo considerada também para o planejamento coletivo.  

Da mesma forma que a Escola Federal teve as suas estratégias peculiares, a Escola 

Estadual também apresentou essas ações, o que influencia diretamente na construção da 

cultura organizacional necessária para a incorporação da informática.  

 

Escola Municipal 

O Projeto Político-Pedagógico – PPP da Escola Municipal é de 2004. Nos Princípios 

Político-Pedagógicos, que tratam dos fins da educação, é enfatizado que a escola deve 

propiciar o acesso às tecnologias.  
Nesta perspectiva de construção do saber e de propiciar um desenvolvimento 
integral do aluno, num ambiente de cooperação mútua e prazerosa, a escola deve 
considerar o seu aluno com suas experiências, expectativas e valores, procurando 
ajudá-lo a incorporar de forma consciente e optativa novos valores, atitudes, 
informações acadêmicas, científicas e tecnológicas, de modo a colaborar para seu 
crescimento humano e melhorias no relacionamento social (Escola Municipal, PPP, 
2004, p. 8-9). 

 

No PPP da escola, o laboratório é descrito como um recurso que a instituição possui 

e, entre os diferentes objetivos, consta o de buscar “garantir aos docentes e discentes a 

aprendizagem e o acesso aos avanços tecnológicos aos quais a escola tem direito” (Escola 
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Municipal, PPP, 2004, p. 13). Os objetivos específicos para cada ciclo de desenvolvimento 

humano são: para o ciclo I, dentre outros, “saber utilizar fontes de informação tecnológicas 

para adquirir e construir conhecimento” (p. 14); para o ciclo II, dentre outros: 
- Resolver situações-problema, validando os meios e os resultados desenvolvendo 
formas de raciocínio e processos, como dedução, intuição, analogia, estimativa, 
utilizando teoria e prática matemática e, ainda, instrumentos tecnológicos 
disponíveis; 
- Reconhecer, através da utilização tecnológica da informática, recursos a favor do 
homem, da sua construção e aquisição do saber, considerando sua eficácia no espaço 
e no tempo (Escola Municipal, PPP, 2004, p. 16). 

 

O laboratório de informática, além de estar presente no PPP, nos objetivos gerais e 

específicos de cada ciclo de ensino, ainda está contemplado na metodologia de trabalho da 

escola, como pesquisas na Internet e também trabalhos e projetos desenvolvidos. Além disso, 

o NTE municipal aparece no PPP da escola como um parceiro no desenvolvimento dos 

trabalhos no laboratório de informática.  

A Escola Municipal, no período em que realizei a pesquisa, estava se organizando 

para construir o site da instituição, sendo que, para isso contaria com o apoio do NTE, que iria 

oferecer formação aos professores sobre as técnicas necessárias à construção de páginas na 

Web. Esse interesse surgiu dos profissionais da escola e estava sendo incorporado à cultura 

organizacional da Escola Municipal.  

A professora Maria conta que todos os professores utilizavam o laboratório em 

diferentes momentos do ano letivo, para atender a diferentes objetivos.  
Toda a escola trabalha o laboratório de informática. Às vezes, nós realizamos 
projetos em conjunto e, às vezes, os professores trabalham a sua matéria de forma 
individual. 
Nós procuramos utilizar o máximo possível. E envolve família, envolve os 
professores, o pessoal da merenda, o pessoal da limpeza, os alunos de forma geral, 
envolve a direção, a coordenação (Escola Municipal, entrevista professora Maria). 
 

Não acompanhei a atuação de outros professores e não tive como identificar se 

realmente eles utilizavam ou de que forma utilizavam o laboratório. No PPP da escola, consta 

o estímulo e o esforço para garantir a participação da comunidade como uma estratégia da 

instituição, da qual o laboratório de informática também fazia parte. As situações pedagógicas 

que pesquisei na Escola Municipal foram as atividades do projeto com o tema do Cerrado. 

Nele, foi feito o plantio de mudas, realizados passeios a nascentes de rios e montada uma feira 

de ciências, a partir das descobertas dos alunos nas pesquisas da Internet sobre o cerrado, sua 

culinária e seus produtos, envolvendo para isso a comunidade. 
Sim, foi feito os alimentos do cerrado. O projeto do cerrado mesmo, toda a escola 
interagiu. E a culminância foi a feira de ciências. E eu acho interessante também 
registrar a parceria de um órgão da Secretaria da Educação, aqui próximo do setor, 
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que trabalha com a questão ambiental e o responsável se dispôs a vir aqui a trabalhar 
com os alunos, de ser entrevistado. Os meninos até utilizaram fotos dele nos slides. 
Produzimos mudas, plantamos. Teve então, essa interação. A gente percebe que não 
é somente ‘o’ aluno, mas é o aluno, é o professor, é a comunidade, são as pessoas 
responsáveis por projetos. É uma parceria ampla (Escola Municipal, entrevista 
professora Maria). 

 

A Feira de Ciências foi uma estratégia da escola para ampliar sua atuação na 

comunidade e mostrar o que está sendo trabalhado. O laboratório de informática ficou aberto 

para os pais verem os trabalhos dos alunos e foi incorporado ao cotidiano escolar. 
Trouxe o pai, saiu do serviço e veio aqui para ver o trabalho e o pai chorou de 
emoção. Ele falou assim: “Meu filho está fazendo tudo isso?”. Eu falei que “está, ele 
fez tudo isso.” O pai chorou no laboratório. Foi fantástico (Escola Municipal, 
entrevista professora Maria). 

 

A direção da escola apóia o trabalho dos professores, cobrando do NTE o conserto 

das impressoras e do scanner que estavam estragados, e também não deixando máquinas 

paradas, sem funcionamento. O laboratório tem dez máquinas e em todos os episódios que 

observei a totalidade estava em funcionamento. Em dois momentos, a multiplicadora do NTE 

estava fazendo alguma manutenção. De acordo com a professora Maria, a direção é a primeira 

a se preocupar e a oferecer apoio total ao trabalho. 
Ela é a primeira a vestir a camisa. Corre atrás e sem imposições e não é aquela coisa 
pedante, que fica ali obrigando. Ela apóia aquilo que ela vê que vai dar certo, ela 
concorda, se tem algum ponto negativo ela também expõe (Escola Municipal, 
entrevista professora Maria). 

 

Na Escola Municipal, a diretora recebe a multiplicadora do NTE e tenta resolver os 

problemas com ela, para garantir o total funcionamento das máquinas. 
A multiplicadora levantou com a diretora a possibilidade de alguém na escola se 
responsabilizar por passar pelo menos de 15 em 15 dias o antivírus nas máquinas e 
que estaria olhando novamente a estação 11 para que a escola que já tem poucas 
máquinas não ficasse com mais uma parada (Escola Municipal, Diário de Campo, 
protocolo n. 1, p. 52 linhas 10-13). 

 

A visão da professora Maria sobre a relação estabelecida entre o laboratório de 

informática e a gestão da escola é de sintonia, expressa na realização da Feira de Ciências, 

para articular o laboratório ao cotidiano da escola, e no apoio do NTE com grande parceiro 

garantidor do desenvolvimento dos trabalhos com a informática. Esse cenário implicou em 

influências diretas nas situações pedagógicas observadas e foram dados importantes que 

apareceram nas descrições coletadas: garantia das condições necessárias (computadores 

funcionando, divisão das turmas, divulgação na Feira de Ciências) para o desempenho 

pedagógico do trabalho da professora. 
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Em vários momentos foram levantadas falas dos professores, pois esta pesquisa foca 

esse ator educativo. Neste sentido, não há como deixar de analisar os discursos e a relação do 

professor com a informática, até porque foram elementos que apareceram nos dados coletados 

das situações pedagógicas observadas. A visão apresentada nos discursos dos professores são 

elementos que compõem o cenário das situações pedagógicas, visto que pertencem às zonas 

de invisibilidade da cultura organizacional da escola. 

 

c) O professor e seu discurso em relação à informática educativa 

 

A visão que o professor tem da informática compõe uma zona de invisibilidade da 

organização escolar, visto que suas concepções fazem parte da cultura dos atores da escola e 

de sua relação com a informática. No caso dos professores pesquisados, as situações 

pedagógicas se concretizam no cenário do nível situacional dos episódios observados. Neste 

sentido, o discurso dos professores pesquisados com relação à informática é categoria de 

análise, por ter aparecido de forma sistemática nos dados coletados e descritos. 

A relação estabelecida com a informática pelos professores pesquisados, a partir de 

seus discursos, pode ser descrita em três elementos distintos: o primeiro deles mostra que 

todos os professores vêem a informática como um recurso potencial para trabalhar na 

educação; o segundo mostra que os professores estão abertos às mudanças e acreditam que 

para trabalhar com a informática é preciso experimentar modos de usos e construir saberes a 

partir destas experiências; o terceiro elemento se refere à concepção de auxilio mútuo entre os 

profissionais da escola para garantir a incorporação da informática aos projetos da escola. 

Para apresentar esses elementos, não faço mais uma distinção entre as instituições, 

apenas agrupo os que surgiram a partir da descrição dos dados, apresentados no parágrafo 

anterior. Neste sentido, apresento os dados sistematizados e descritos em cada elemento 

levantado, a partir da fala dos sujeitos pesquisados. A intenção não mais está em comparar 

cada escola, mas em mostrar que os discursos dos professores, apresentados nas entrevistas, 

possuem proximidade e estão relacionados com o tema da informática na educação. 

 

 

I - A informática como recurso potencial para a educação 

A visão positiva da informática, como um excelente instrumento para trabalhar o 

conhecimento e os conteúdos escolares, é apontada pelos sujeitos pesquisados com base nas 

próprias observações realizadas em suas práticas. Acreditam que realmente podem trabalhar 



 138

com a informática de forma rica, tanto para auxiliar e alcançar os objetivos dos projetos que 

desenvolvem quanto para contribuir para a aprendizagem dos alunos. 

Na Escola Federal, isso é reconhecido pela professora Fabiana: 
A possibilidade do professor também desenvolver um trabalho para poder criar em 
cima do recurso é muito interessante (Escola Federal, entrevista professora Fabiana). 

 
Na Escola Estadual, a professora Emília, e na Escola Municipal, a professora Maria, 

apresentam o mesmo discurso: 
Qualquer tema que você trabalha em sala de aula, quando você vai para o 
laboratório, há uma veracidade do que se está falando. Porque, não é que eles não 
acreditam, mas é um estímulo a mais. O computador te dá um monte de 
possibilidades de instigar a criança (Escola Estadual, entrevista professora Emília). 
 
Eu acho que é uma parceria que dá certo, acho que veio para enriquecer (...). Mas eu 
acho que é importante estar introduzindo isso nas escolas, principalmente na escola 
pública, porque além de contribuir com o aprendizado, faz com que o aluno esteja 
inserido neste nosso mundo globalizado, não é? (Escola Municipal, entrevista 
professora Maria) 
 

Os professores da Escola Estadual percebem que a atual geração é a do audiovisual, 

que possui uma nova forma de interagir com a tecnologia, com muito mais intimidade e 

facilidade. É a geração da informática. Mesmo que as professoras tenham dificuldades na 

prática de utilizar a informática, em decorrência de sua formação e das condições de trabalho, 

isso é importante para os alunos. É um passo adiante dos professores, ao serem capazes de 

reconhecer um novo tempo, uma nova organização social, e que a informática é recurso 

potencial para se trabalhar e desempenhar a função da escola.  
Um tempo atrás não tinha isso! Hoje as crianças já sabem mexer. Alguns têm em 
casa, ensinam os colegas que não sabem. Uma criança abriu a tela do computador 
sozinho, desenhou... são muito espertas! Aprendem rápido! Só de falar, eles já 
aprendem (Escola Estadual, entrevista professora Elisa). 
 
Como eles têm tanta facilidade! (Escola Estadual, entrevista professora Elza). 
 
A criança hoje é mais ágil. O raciocínio lógico... muito esperto! (Escola Estadual, 
entrevista professora Emília). 

 

É importante destacar a relação estabelecida entre a informática e os conhecimentos 

no campo da educação. O parâmetro utilizado pela professora Fabiana, da Escola Federal, 

para considerar a informática como um rico recurso para o processo de ensino-aprendizagem, 

são os conhecimentos no campo pedagógico, que permitem reconhecer o potencial educativo 

da informática. 
O trabalho com a informática, de principal, é você ter o conhecimento do aluno no 
aspecto pedagógico, no aspecto psicológico, você tem que ter domínio dessas 
categorias para ter condição de fazer um bom trabalho, pois o computador, enquanto 
ferramenta, os domínios que você precisa, você faz um curso e tendo o 
conhecimento é importante, mas não adianta ser esperto em computação se você não 
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souber trabalhar essa parte da interação do aluno, do conhecer, do saber, como está o 
desenvolvimento cognitivo, onde você pode atuar para ele desenvolver mais. Se 
você não tem o domínio dessas categorias que estão ligadas à parte da educação, da 
parte pedagógica, o trabalho fica capenga. O professor tem que ter esse domínio. 
Porque a ferramenta, cada dia elas virão outras e mais outras. Agora, o ser humano, 
a compreensão deste homem, o que eu quero, que homem eu quero contribuir na 
formação, que cidadãos eu estou pretendendo formar. Isso é na relação pessoal 
mesmo, de professor e aluno. Pra mim isso é a base (Escola Federal, entrevista 
professora Fabiana). 

 

A partir da fala da professora Fabiana é que percebo a relação com a informática de 

forma educativa e pedagógica, pois vejo esse recurso pelos olhos de educadores, com suportes 

teóricos da educação voltados para a articulação com a atual geração do audiovisual e da 

informática. Tanto a professora da Escola Municipal quanto as professoras da Escola Estadual 

reconhecem, de uma forma geral, a potencialidade da informática na educação; no entanto, 

em função da sua formação, a professora Fabiana tem uma visão com um fundamento 

pedagógico mais consistente. 

 

II - Professores abertos ao novo 

O segundo elemento que levanto sobre a visão dos professores com relação à 

informática é a abertura para aprender o novo, a perda do medo. É trazer o computador para a 

vida cotidiana profissional, realizando e construindo experiências de utilização, e sempre 

tentando manter o contato com o equipamento de forma pedagógica. O contato com a 

informática é visto como muito importante para desenvolver a sua articulação com os projetos 

da escola. 

Na Escola Estadual, a professora Emília e a coordenadora Eliana expressam que 

superar o medo não é fácil e que é preciso estar sempre mantendo o contato, desenvolvendo 

os projetos para, a cada ano, superar um pouco mais os medos e os problemas. As duas falam 

das superações feitas na escola para a utilização da informática: 
Não é fácil você aceitar uma coisa que você não domina. Por que o professor se 
sente o Todo-Poderoso! Eu tinha medo de não dar conta, entendeu? Teve um 
momento em que “sumiu” da tela e o menino chamou “professora, professora”; eu 
disse: “Ai, meu Deus do céu! Calma aí! Eu não sei!”. Então chamei a dinamizadora 
e ela disse: “Vem cá que eu vou te ensinar!”, quer dizer, eu não fiquei constrangida 
diante do aluno, por não saber voltar a tela novamente. Eu e ele, naquele momento, 
aprendemos. Então, o meu medo era de passar a vez, de perder a turma, de perder a 
autoridade. Então, foi um trabalho delas com a gente (Escola Estadual, entrevista 
professora Emília). 
 
Mas ainda tem resistência. Se não souber fazer um trabalho desses, tem que ser 
aberto para as coisas acontecerem. Eu acho que o projeto foi muito bom. Nós já 
trabalhamos com informática desde o ano passado dessa maneira. Eu já percebi que 
os professores estão menos resistentes para irem ao laboratório (Escola Estadual, 
entrevista professora Emília). 
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A 3ª Série, com 45 alunos, não fica com o professor na informática... a 4ª Série 
também. Se ficassem, quebraria ainda mais a resistência com a máquina. Estamos 
precisando dessa presença do professor no laboratório. Eu já tentei fazer um trabalho 
em parceria com a Biblioteca, mas a bibliotecária não abraçou a minha idéia (...). 
Nós estamos tentando, eu ainda não desisti! (Escola Estadual, entrevista 
coordenadora Eliana). 

 
Na Escola Municipal, a professora Maria contou como superou o medo e como, com 

o tempo, seu trabalho foi melhorando, a partir das experiências de utilização do computador 

nas práticas educativas. 
 
É. O ProInfo entrou, e assim que os computadores foram instalados nós já 
começamos a interagir em sala de aula. Nós já tivemos erros, acertos, quebra de 
cabeça. Problema e vitórias. Mas desde 1998 nós já estamos aí. Nós já fizemos 
projetos que foi publicado na Internet, já construímos outros slides, fizemos outros 
trabalhos bons, outros ruins, que foram avaliados, vimos que o que não deu certo 
nós reorganizamos, reestruturamos. Cada projeto a gente vê o que pode ser 
melhorado. Eu creio que foi bom essa avaliação diária. Avaliar diariamente o que 
pode ser melhorado, o que a gente pode estar fazendo (Escola Municipal, entrevista 
professora Maria). 

 
O computador já faz parte do trabalho da professora Fabiana, da Escola Federal, e 

que acredita que é preciso possibilitar o acesso dos alunos à máquina. 
Porque o computador faz parte de minha profissionalização, da minha vida 
intelectual. Estou sempre utilizando o computador. Ele é uma ferramenta 
importante, os alunos precisam, pois a maioria não tem acesso ao computador. Eu 
acho que a gente tem obrigação de possibilitar a esses alunos terem acesso e terem 
condições de usarem computador. Então, no meu trabalho escolar, cotidiano, com 
certeza o computador faz parte (Escola Federal, entrevista professora Fabiana). 

 

É interessante observar como as experiências dos projetos trabalhados na Escola 

Municipal servem para reflexões sobre formas de melhorar o trabalho docente. Reconhecendo 

que o professor nem sempre é o dono da verdade (Escola Estadual) e que aprendem todos os 

dias, à medida que vão utilizando a informática na sua prática cotidiana. 

O contato com o computador na prática cotidiana, e sua incorporação à cultura da 

escola, também é parte desse segundo elemento que levanto da fala dos professores. É uma 

visão interessante, pois eles percebem que quanto mais tiverem oportunidade de utilizar o 

computador, mais poderão se desenvolver. A coordenadora Eliana, da Escola Estadual, é 

quem expressa esta visão: 
Os professores já estão fazendo pesquisa na hora do lanche no cibercafé. Eles já 
estão mais interessados e gostaram da idéia do cibercafé. E perguntam quando não 
tem. Eu acho que isso vai ajudar muito, no contato do professor com o computador. 
Porque não vai ter contato somente no dia da turma ir para o laboratório. Ele vai ter 
um contato coletivo e diário. Eu achei muito interessante porque envolveu o grupo 
todo de professores (Escola Estadual, entrevista coordenadora Eliana). 
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III - Auxílio entre os professores para incorporação da informática 

Um terceiro elemento levantado das falas dos professores pesquisados se refere à 

visão sobre a importância de um auxiliar o outro no processo de incorporação da informática 

às situações pedagógicas. 

Na Escola Federal, a professora Fabiana expressa que ela se dispõe a auxiliar outros 

colegas justamente por saber das dificuldades que ela mesma enfrentou: 
Como eu sou uma pessoa que ando atrás, eu me esforço, procuro saber. Mas aqui 
tem professores que não têm segurança. Eu já me propus de entrar com eles, para dar 
esse apoio. Porque a gente precisa. Você olha um aluno e tem outro precisando de 
você aqui, então, mais alguém é necessário (Escola Federal, entrevista professora 
Fabiana). 

 

Na Escola Estadual, a professora Emília e a professora Elisa reconheceram que 

precisavam da ajuda da dinamizadora e da coordenadora, e que a troca de experiências entre 

elas é que auxiliava o trabalho desenvolvido com os projetos: 
 

Dentro da informática, muitas de nós não temos experiência com a máquina. Por 
isso a gente precisa do apoio da dinamizadora. Ela está nos auxiliando. A 
coordenadora também faz esse papel, pois a nossa experiência é muito pouca com a 
máquina. Particularmente, tenho até um pouco de medo. Elas estão fazendo este 
trabalho com a gente, e ao mesmo tempo que estamos ensinando aos alunos, 
estamos aprendendo junto com as crianças. A professora da 4ª Série nem entrava lá 
dentro. “Não gosto!”, “Não quero mexer com isso”. Mas, aos poucos, nós vamos 
trabalhando essa questão, e hoje está com maior aceitação (Escola Estadual, 
entrevista professora Emília). 
 
“Os meus fizeram isso, lá hoje!”, “Os seus fizeram o quê?”. Há troca de idéias, de 
“n” alternativas do que se pode ser trabalhado na sala do laboratório.” (Escola 
Estadual, entrevista professora Elisa). 

 

A ajuda aos professores não pode anulá-los, tirar-lhes a autonomia pedagógica, ou 

seja, afastá-los do direcionamento do processo de ensino-aprendizagem no laboratório, e sim 

ser uma contribuição às reflexões sobre o trabalho. A coordenadora Elisa auxilia na reflexão 

dos projetos, nas potencialidades da máquina, no entanto, a atitude da dinamizadora não é a 

mesma. Ela auxilia, mas sem uma sintonia com o projeto das professoras e com o processo de 

ensino-aprendizagem. 

É interessante a idéia de trabalho coletivo, de saber contar com a ajuda de outro 

colega de trabalho, como também oferecer auxílio a outros profissionais na escola. Demonstra 

uma visão realmente aberta em relação à informática e à compreensão da dificuldade 

enfrentada nessa articulação do pedagógico com a informática, nas práticas educativas e 

situações pedagógicas. 
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O professor começa a ter essa dimensão do coletivo a partir do momento em que ele 

se vê imerso nas situações pedagógicas que utilizam o laboratório de informática. É uma visão 

aberta, que constrói saberes e que compartilha aprendizados na relação com a informática. 

Acredito que as visões das professoras Maria e Fabiana são frutos do processo de formação 

pelo qual já passaram e das experiências de utilização que tiveram do uso do laboratório. Já a 

visão das professoras da Escola Estadual vem da interferência da coordenadora e da 

dinamizadora. Quem sabe, por força do ciclo de palestras que tiveram com a dinamizadora 

sobre a informática educativa, ou mesmo como fruto do que já vivenciaram com seus alunos 

no laboratório. Por exemplo, as dificuldades de conhecimentos técnicos faz com que as 

professoras da Escola Estadual sintam insegurança de ir ao laboratório sozinhas e necessitam 

de ajuda.  

Neste momento, as categorias levantadas dentro do nível situacional se completam, 

deixando claro o cenário que compuseram as situações pedagógicas observadas. Todo esse 

cenário das políticas, da relação com a escola e com os professores configuram as zonas de 

invisibilidade e visibilidade das organizações pesquisadas, pois efetivam a articulação do 

laboratório de informática com as práticas educativas. 

No entanto, essas situações pedagógicas possuem, além do nível situacional, o nível 

interativo-mediador que demonstra as relações estabelecidas entre os sujeitos envolvidos e o 

uso da informática como meio para trabalhar o currículo escolar, dentro das situações 

observadas. Os dados agrupados no nível interativo-mediador foram divididos em duas 

categorias específicas de análise, que apresento no próximo subcapítulo. 

 

 

3.2 Nível interativo-mediador das situações pedagógicas 

 

O nível interativo-mediador é uma junção que optei por fazer dos níveis de análise 

apresentados por Altet (2000), em função dos dados coletados. A autora utiliza dois níveis, 

com os quais analisa, separadamente, os processos interativos, como os modos de ação e de 

comunicação dos professores, e os processos mediadores, como os modos cognitivos e de 

adaptação, que são levados por professores e alunos às situações pedagógicas. Fazendo a 

junção desses níveis de Altet, em decorrência dos dados coletados, trabalho os modos de ação 

e comunicação dos professores e os modos cognitivos e de adaptação na sua relação com o 

laboratório de informática em um mesmo nível. 
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No nível das situações pedagógicas nos laboratórios de informática, destaco a relação 

estabelecida entre a informática e o processo de ensino-aprendizagem, alcançando os 

conteúdos escolares, ou seja, o currículo escolar e também o processo estabelecido para 

alcançar esses conteúdos, ou seja, a mediação e o diálogo nas situações.  Os dados mostram 

que os professores pesquisados procuraram trabalhar a informática como meio para cumprir a 

função da escola e de trabalhar o conhecimento, por meio dos projetos. Assim, as suas 

narrativas sobre o trabalho realizado nas situações pedagógicas e as observações realizadas 

demonstram como os modos cognitivos e de adaptação, da mesma forma que os modos de 

comunicação e ação, são apropriados para utilizar a informática de forma estratégica para 

alcançar os objetivos em relação aos conteúdos necessários e à aprendizagem. Desta forma, 

sistematizo esse nível em duas categorias de análise: a informática como meio e o processo 

mediador e de diálogo.  

 

a) Informática como meio dos conteúdos escolares 

 

Analiso nessa categoria, a formatação dada às situações pedagógicas observadas, no 

que diz respeito à intenção pedagógica e à organização dos modos de ação, de interação e de 

comunicação dos professores com relação às aulas no laboratório de informática. Como já 

mencionei na descrição das escolas pesquisadas, as situações acompanhadas tiveram sempre 

um projeto motivador das aulas. Petito (2003) considera que trabalhar a informática por meio 

de projetos é uma forma de estruturação do saber pelo sujeito: 
A gênese de projetos de trabalho é a forma como se estrutura um plano de trabalho, 
dando-lhe corpo, fazendo com que todas as disciplinas interajam, oferecendo 
subsídios ao sujeito para sua montagem com base em informações obtidas tanto em 
objetos cibernéticos – Internet e hipertextos – ou em outros meios mais acessíveis de 
comunicação de massa – jornais, revistas,TV, vídeos –, quanto no saber social que o 
sujeito traz de casa, da vivência em sociedade – seus sentimentos, interesses e ações 
individuais –, além do saber acadêmico, aprendido na escola (p. 61). 

 

Nessa categoria, analiso os dados demonstrando os modos de ação, comunicação e 

interação que fizeram com que a informática fosse utilizada como meio do processo de 

ensino-aprendizagem. Os dados podem ser divididos em alguns elementos: a informática 

como meio, a partir de projetos; a informática como meio, a partir do envolvimento dos 

alunos com os projetos; a informática como meio, a partir da criação de um ambiente de 

aprendizagem; a informática como meio, propiciando a aprendizagem dos conteúdos 

escolares a partir de seus recursos técnicos; e a informática como meio, a partir da interação 

com o trabalho realizado em sala de aula. 
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Na visão dos professores pesquisados, o trabalho com projetos que utilizam a 

informática é o ideal. Praticam essa metodologia com consciência de sua importância e 

comentam como os resultados são positivos, quando a informática é utilizada como uma 

estratégia para a aprendizagem. 

Fala da professora da Escola Federal sobre a utilização do projeto para articular a 

informática ao trabalho com a sala de aula: 
Eu não queria um trabalho como projeto paralelo. Eu queria mostrar que, na sala de 
aula, desenvolvendo um trabalho na sala de informática, eu teria condições de 
potencializar o desenvolvimento. O objetivo que eu tinha era esse: mostrar como ele 
pode favorecer na potencialização do aluno na atividade em sala de aula (Escola 
Federal, entrevista professora Fabiana). 

 
Na Escola Estadual, era o projeto que orientava o trabalho. Apesar de a dinamizadora 

fazer algumas alterações na implementação do projeto, as professoras iam para o laboratório 

conscientes do que seria feito e passavam isso para as crianças. A professora Emília e a 

coordenadora Eliana expressam que o projeto é o instrumento orientador e que por meio dele 

e da informática os conteúdos escolares são explorados: 
As atividades no projeto foram relacionadas de acordo com a nossa necessidade, 
então, nós decidimos trabalhar assim e fazer o projeto. Se não for assim não surte 
efeito (...) O trabalho nos auxilia a alcançar nossos objetivos planejados. Com uma 
hora por semana, já surte efeito (Escola Estadual, entrevista professora Emília). 
 
Inclusive, o laboratório entra no projeto como parte fundamental para trabalhar os 
conteúdos da grade curricular. É onde conseguimos fazer a interdisciplinaridade 
(Escola Municipal, entrevista coordenadora Eliana). 

 
Na Escola Municipal, a professora Maria expressa que o projeto utilizando a 

informática foi elaborado para trabalhar os conteúdos necessários, sendo a informática 

utilizada para contribuir com a execução do projeto e aprendizagem dos alunos: 
 

Bom, partiu da necessidade de estar fazendo com que os alunos tenham mais 
consciência da questão do cerrado e sua preservação. Estudamos em sala de aula, 
com todas as turmas do Ciclo 2 e aí chegamos à conclusão de que seria bom fazer 
isso em forma de projetos, construindo os slides no PowerPoint, para que a 
aprendizagem fosse mais efetiva. (...) Eu sempre defendo isso, sabe? Desde quando 
o laboratório foi introduzido aqui na escola, que eu defendo isso. Eu o utilizo 
justamente para isso. Como um projeto, como forma de aguçar mais a aprendizagem 
do aluno, como uma ferramenta que nós temos. Não que ele vá resolver todos os 
problemas, mas é uma ferramenta a mais que aguça, porque faz com que o aluno 
tenha mais curiosidade, mais vontade de aprender, além de ser mais prazeroso do 
que em sala de aula (Escola Municipal, entrevista professora Maria). 

 

Neste sentido, é interessante o que a professora da Escola Municipal relata, pois 

realmente isso foi observado no envolvimento dos alunos com o projeto, quando era 

distribuída a responsabilidade em desenvolver um trabalho no laboratório de informática, 

relacionando-o com a sala de aula. Houve uma preparação pedagógica dos alunos para o 
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desenvolvimento dos trabalhos no laboratório. A professora apresentou a proposta inicial do 

projeto, o seu objetivo, o que fariam, como fariam e os alunos se sentiram envolvidos.  

Na Escola Estadual, a preparação também ocorreu, apesar das mudanças trazidas 

pela dinamizadora. E na Escola Federal, a preparação também ocorreu. Essa preparação dos 

alunos antes de ir ao laboratório é vista pelos professores pesquisados como algo positivo e 

estimulador. Essa preparação, esse ritual surte efeito na organização das crianças, pois os 

objetivos ficam claros e são discutidos com as crianças, causando expectativas para a 

aprendizagem. 

Para desenvolver os projetos, foram passadas orientações específicas aos alunos, no 

sentido de esclarecer a forma de trabalho, o que se pretendia alcançar, criando um ambiente 

propício de aprendizagem, já presentes em atividades dos alunos em outros ambientes da 

escola, como nas aulas de educação física ou os passeios ao Zoológico etc. Toda orientação 

estava voltada para criar um ambiente de aprendizagem, mostrando que o trabalho era 

divertido, mas tinha uma intencionalidade. 

Na Escola Estadual, essa orientação foi feita e é relatada pelas professoras Emília e 

Elisa. A coordenadora Eliana também acredita que essa preparação é importante: 
Para trabalhar os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, foi falado que iríamos 
ao laboratório, e que lá íamos entrar em um site, e que fazia parte de um projeto. 
Quando eles foram, já sabiam o que iam fazer lá. Eles estavam agitados para ir e ver 
(Escola Estadual, entrevista professora Emília). 
 
“Você viu o que desenhei?”, “Você viu que eu dei conta de pintar!” (Escola E, 
entrevista professora Elisa, discorrendo sobre a fala dos alunos quando voltam para 
a sala de aula). 
 
Então, se a criança não foi preparada, ela vai ficar “voando”, e ela não vai 
desenvolver, não vai produzir nada, o que não é bom. Eu sempre falei isso para os 
professores, e aqui não temos problemas com relação a isso. As professoras sempre 
preparam antes. Outra coisa que ajuda é que a atividade no laboratório segue o 
mesmo tema do projeto (Escola Estadual, entrevista coordenadora Eliana). 

 
Na Escola Municipal, as conversas que a professora tinha com as crianças na sala de 

informática propiciava a criação deste ambiente de aprendizagem: 
Levantou que o objetivo entre as crianças de cada dupla seria a solidariedade e 
ajudar o próximo. Lembrou que deveriam ter tranqüilidade, sem necessidade de 
correria, pois teriam 2 (dois) meses para desenvolverem o projeto. Continuou 
falando sobre a necessidade da responsabilidade dos alunos e citou os objetivos a 
eles: “Que vocês aprendam sobre o cerrado e a importância da sua preservação” 
(Escola Municipal, Protocolo de Registro, protocolo n. 3, p. 38, linhas 23-25). 

 
Criando um ambiente de aprendizagem, problemas como a utilização de sites 

inadequados na Internet não acontecem. É o que relatou a professora Maria e que eu mesma 
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pude identificar nas situações observadas: nenhuma criança entrou em sites inadequados ou 

fora do que estava sendo desenvolvido no projeto. 
A Internet veio como soma e muito bem-vinda. O interessante é que nossos alunos 
não têm aquela loucura por Internet para buscar coisas inadequadas. Se a gente fala 
que é para buscar aquele tema, eles buscam aquele tema. Eles realmente não saem 
daquela linha. Não que eles são aqueles alunos fechados, pau-mandado, como se diz. 
É que realmente eles têm compromisso. A gente sabe de alguns laboratórios de 
informática que levam a turma para o laboratório eles saem do programado. Eles 
sabem que ali é um ambiente de aprendizagem, já tem essa cultura (Escola 
Municipal, entrevista professora Maria). 

 

Desenvolvendo o trabalho dessa forma, os professores pesquisados percebem que o 

computador é um meio de trabalhar os conteúdos e que também ensina, de acordo com os 

seus recursos e potencialidades. A máquina tem seus recursos explorados pelos professores no 

momento da aprendizagem. Foram explorados o alfabeto no teclado, a leitura de imagens 

relacionadas às letras e a formação de palavras, e realizados trabalhos com a carta postal e sua 

relação com o e-mail. 

Na Escola Estadual, a preocupação da professora Emília com a leitura e escrita era 

primordial: 
Eles trouxeram de casa o textinho já escrito. E eu não os corrigi. Quando chegaram 
no laboratório e começaram a digitar aparecia aquele tracinho vermelho. Então eles 
perguntaram: “O que é isso?”, “Que linha vermelha é essa aqui?”. Então, o que 
aconteceu? A criança começou a perceber que ela escreve, e escreve errado também. 
O computador ajuda, e é muito mais rápido! Se eu fosse corrigir um por um, ia 
demorar demais. As crianças teriam que passar a limpo. Ele faz isso tão rápido e 
com tanta facilidade no computador! (Escola Estadual, entrevista professora Emília). 
 
Então, crianças que têm medo de escrever no papel, na máquina ela não encontra 
essa dificuldade. É como se ela tivesse uma amizade com aquela máquina. Uma 
intimidade. Às vezes, ela não sabe nem ligar, mas só de você colocá-la ali, ela vê a 
tela e o teclado, ela já começa a escrever. Isso, em sala de aula, não acontece esse 
interesse (Escola Estadual, entrevista professora Emília). 
 

Não observei essa aula que a professora Emília descreveu, mas em outras aulas dela 

vi que mostrou para uma dupla o tracejado vermelho na palavra e estimulou a reflexão da 

criança para verificar no que tinha errado. Para que isso acontecesse, era primordial a 

professora conhecer o significado do tracejado vermelho nas palavras digitadas no Word, ou 

seja, era preciso o conhecimento técnico. Para o computador também ensinar, o papel do 

professor de mediador foi essencial, caso contrário, a criança não saberia o significado do 

alerta vermelho. 

A professora Elza, da Escola Estadual, relata como o teclado a auxiliou no trabalho 

com as letras, desenvolvido com os alunos: 
Um dia orientamos para que eles fizessem o alfabeto. Eles tiveram dificuldade. 
Enquanto eles conhecem a letra de forma maiúscula, no computador, a letra 
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minúscula é diferente. Eles olharam, viram que era diferente, tinham outras formas. 
A criança que sabia ler, lia (Escola Estadual, entrevista professora Elza). 

 
Também não observei, especificamente, essa aula sobre o alfabeto que a professora 

relata, no entanto, no laboratório de informática vi em uma outra aula, ela mostrar os 

personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo na tela do computador e pedir aos seus alunos que 

procurassem no teclado a letra do nome dos personagens.  Ela fez isso com apenas três duplas 

de alunos, sendo que os demais não tiveram a mesma oportunidade, visto que a dinamizadora 

que estava ali para ajudar não identificou a ação e a preocupação da professora, e o tempo da 

aula acabou. 

Na Escola Federal, a professora Fabiana apresenta uma visão de que a máquina 

também auxilia como instrumento de aprendizagem: 
 

Positivamente, eu achei que tiveram alunos que se envolveram muito com o 
processo da leitura e da escrita porque o teclado já estava ali e tinha todas as letras. 
Aquilo já é um estímulo muito grande para a criança. O computador já é um 
estímulo muito grande para a criança! Então, quando ele escrevia, ou quando ele 
desenhava, ele se envolvia com esse processo. Eu tenho alunos que, no momento de 
apoio fora do laboratório, eu trabalhava individualmente com aqueles meninos que 
não liam e não escreviam, eles deslancharam muito! Aquele menino que não sabia 
absolutamente nada, que nem olhava no quadro, ele terminou o ano lendo 
fluentemente, escrevendo, – uma gracinha!–, com o domínio de escrita muito grande 
(Escola Federal, entrevista professora Fabiana). 
 

Os recursos do computador foram objetos de aprendizagens escolares na Escola 

Federal: 
Eu fiz o correio eletrônico para todos eles. Mandei cartões para todos eles. Como eu 
estava trabalhando com o bilhete, com carta e com cartões, olha como é fantástica 
essa possibilidade de mostrar isso via e-mail (Escola Federal, entrevista professora 
Fabiana). 

 
A professora Maria, da Escola Municipal, acredita que os recursos do computador 

(movimento) estimulam a vontade das crianças: 
 
Mas tivemos outras atividades no laboratório e outras atividades diferenciadas lá. 
Como, por exemplo, alunos fazendo os seus trabalhos individualmente, construindo 
seus textos, pesquisando, com todas as turmas. Mas o que eu acho é que houve uma 
resposta muito positiva por parte dos alunos. Foi fantástico. Acho que eu disse para 
você que auxilia, auxilia mesmo. Eu defendo isso. Porque quando você vê o aluno 
interagindo, vendo o resultado do seu trabalho na tela, fazendo aqueles 
movimentos... aqueles movimentos no Power Point... cada dupla fez em torno de 13 
a 14 slides. Então, quando eles vêem os resultados... é muito interessante a vontade 
de mostrar para os pais. “Pai, vem aqui ver o meu trabalho!” (Escola Municipal, 
entrevista professora Maria) 

 

Observei que houve realmente uma relação com o que estava sendo desenvolvido na 

sala de aula e em outras atividades da escola com o laboratório. Em uma descrição dos dados 
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da Escola Estadual, fica clara essa relação. O que é feito na sala de aula aproveita os 

momentos do laboratório e a informática auxilia esse processo educativo. Na Escola 

Municipal, os dados também mostram essa relação. 
Eles queriam ver tudo de uma vez, os personagens do Sítio. Quando chegamos em 
sala, fomos desenhar. Saiu cada coisa linda! Eu já tenho muitos anos de sala de aula, 
e acredito que é a criança mesmo que vai preparar e escolher as suas palavras. 
Trabalhamos no concreto, para depois ele escrever. O computador e os filmes estão 
influenciando muito na aprendizagem. Estão resolvendo muito mais do que só você 
falar e ele escrever. O material concreto (Escola Estadual, entrevista professora 
Elza). 
 
Na turma da 1ª série, quando a professora Elza voltou para a sala com um grupo e o 
restante ficou no laboratório, uma criança que havia ficado foi até a sala da 
professora e viu que estavam fazendo atividade de leitura sobre o folclore, então, 
voltou correndo dizendo que ia continuar do laboratório vendo o Sítio, pois não 
queria ler. Ma, ele estava realizando a leitura das imagens dos personagens e, 
também, lia o nome do personagem e sua história a partir do site (Escola Estadual, 
Diário de Campo, p. 29, linhas 20-30). 
 
Também nós realizamos outras atividades, como o passeio na nascente do Rio Meia 
Ponte, em que nós levamos mudas que nossa escola mesmo produziu para plantar lá. 
E o passeio no Jardim Botânico, além do que fizemos ao redor da escola, coletando 
lixo, plantando. E agora, está saindo a produção de um CD-Rom da produção dos 
alunos feita pelo NTE (Escola Municipal, entrevista professora Maria). 

 

As situações pedagógicas observadas trouxeram dados de que a informática é 

trabalhada como meio no processo educativo e que teve espaço no nível interativo-mediador.  

Nessas situações, em momentos diferenciados, observei também que alguns planejamentos, 

tanto na Escola Estadual quanto na Escola Federal, não deram certo, por motivos variados, 

como a quantidade de máquinas e crianças indisciplinadas e agitadas, além de terem surgido 

também alguns problemas de articulação com a dinamizadora. Dessa forma, apesar de os 

relatos mostrarem que a informática é meio para trabalhar os conteúdos escolares, utilizando a 

metodologia de projetos; que é um recurso válido e que ensina, fazendo uma relação concreta 

com as atividades educativas de sala de aula e criando mais um ambiente propício para a 

aprendizagem, a partir da conscientização e estímulo dos alunos, houve problemas no 

decorrer do processo. 

Algumas descrições dos dados mostram esses problemas em diferentes episódios 

observados. 
Outro detalhe é que no projeto constava a programação de utilizar um outro site que 
não o colocado pela dinamizadora e ao invés de desenhar no Paint, estava 
programado o jogo da Emília (Escola Estadual, Diário de Campo, protocolo n. 4, p. 
27, linhas 7-12). 
 
As crianças são muitas, em total de 20, tendo sete máquinas funcionando, o que 
deixou um grupo sentado, esperando a vez de fazer a atividade. Mas, com tanta 
curiosidade, eles levantaram e rodearam os colegas que estavam nos computadores 
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para verem os personagens também, tinham seis crianças de pé e o restante sentado 
(Escola Estadual, Protocolo de Registros, protocolo n. 4, p. 13, linhas 16-24). 
 
Neste instante, as duplas de crianças que estão nas máquinas 08, 09 e 10 estão 
brigando e uns atrapalham os outros, mexendo nos microfones e mouses das 
máquinas (Escola Federal, Protocolo de Registros, protocolo n. 2, p. 34, linhas 11-
13). 
 

A indisciplina das crianças, as máquinas com defeito, imprevistos no planejamento 

foram realidades que presenciei nas situações pedagógicas observadas e que não pude deixar 

de mostrar. O que Faria (2001) coloca com relação à dinâmica intensa do laboratório de 

informática é uma realidade que também percebi nas situações pedagógicas. As crianças 

ficam ansiosas, muito mais falantes e se não houver uma postura firme, como os professores 

pesquisados tiveram, de conscientizar antecipadamente, tentar criar um ambiente de 

aprendizagem, fazer um planejamento bem fundamentado, na forma de projetos, a 

informática pode deixar de ser meio. Nesse caso, a ação pedagógica que deveria ter a 

informática como meio, acaba tendo-a como fim do processo. Cotrim (2001) faz uma crítica 

à utilização da informática, nas escolas por ele pesquisadas, afirmando que elas 

desenvolvem  atividades usando as máquinas dos laboratórios para finalizar as tarefas e os 

conteúdos escolares trabalhados em sala de aula. 
Como as crianças ficam muito mais falantes e interferem no trabalho umas das 

outras, o professor atua como um mediador do trabalho desenvolvido, por elas, 

diferentemente da sua atuação em sala de aula, onde atua como transmissor de um 

conhecimento, por exemplo. Dessa forma, a segunda categoria no nível interativo-mediador 

não poderia ser outra senão o processo mediador e o diálogo nas situações pedagógicas. 

 

b) A mediação e diálogo no processo de aprendizagem que utiliza o computador 

 

No nível interativo-mediador, a categoria de mediação e do diálogo no 

desenvolvimento das situações pedagógicas teve sua definição construída a partir do que 

mostraram os dados descritivos de observações das aulas e que também foram levantados nos 

discursos dos professores. Estes, nas entrevistas realizadas, foram coerentes com a prática que 

observei nas aulas. Nesse nível, são observados os modos de ação, adaptação, interação, 

comunicação e cognitivos dos professores e alunos. 

Sobre o diálogo, Pontuschka et alli (1993) diz o seguinte: 
O diálogo, a interlocução sobre um mundo, uma realidade partilhada, embora vista 
sobre diferentes ângulos, é o principal motor, o que desencadeia e mantém o 
movimento do grupo. (...) Conhecer é “apreender o mundo em suas relações”, um 
processo necessariamente dinâmico, no qual, através de ações físicas e mentais, os 
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diferentes sujeitos constroem, em uma interação coletiva, novas formas de se 
relacionar e compreender o mundo (p. 23-24). 

 

A partir dos dados, levantei diferentes elementos para a análise: a) as adaptações dos 

professores às situações, como estratégias pedagógicas; b) a aprendizagem da parte técnica 

com os colegas e com o professor no processo de construção do projeto; c) a interação entre 

os colegas para aprender os conteúdos objetivados; d) as orientações e os direcionamentos dos 

professores às atividades; e) a ação do professor buscando a efetivação da aprendizagem dos 

alunos. Todos esses elementos se concretizam a partir dos diálogos estabelecidos e das 

mediações realizadas entre os atores educativos, incluindo o computador como mais um ator, 

mediando a relação de professores e alunos com o conhecimento.  

As aulas observadas nos laboratórios de informática das três escolas possuem uma 

dinâmica muito intensa, pois os alunos conversavam muito entre si para desenvolverem as 

atividades, ficavam eufóricos com os recursos e se divertiamm com as possibilidades da 

virtualidade, do movimento, do som e da imagem. Neste sentido, os professores pesquisados, 

principalmente das escolas Estadual e Federal, tiveram que mudar sua metodologia, utilizar 

uma estratégia para garantir o bom andamento do processo de aprendizagem. Essas estratégias 

foram adaptações realizadas no momento das aulas planejadas antecipadamente para auxiliar 

o trabalho no laboratório. 

Na Escola Estadual, para que as crianças que já tivessem realizado a primeira fase da 

atividade e aguardavam as outras que iam para o computador, a professora Elza levou para o 

laboratório fichas de leitura. 
A professora Elza ia oferecendo, aos alunos que terminavam, fichas de leitura, 
explorando a leitura nas crianças que estavam sem computador (Escola Estadual, 
Diário de Campo, protocolo n. 4, p. 27, linhas 13-16). 
As crianças do micro 3 já chamam a professora Elza e dizem que terminaram. A 
dinamizadora vem e diz que agora é a vez de outros coleguinhas. A professora Elza, 
então, chama essas crianças e as coloca para fazer leitura em ficha coloridas que ela 
trouxe da sala de aula (Escola Estadual, Protocolo de Registros, protocolo n. 4, p. 
16, linhas 10-15). 
 

A professora Fabiana, da Escola Federal, além de ter que dividir a turma por falta de 

condições de funcionamento das máquinas, também elaborou um guia, usando a linguagem 

das crianças, para que as dúvidas técnicas fossem resolvidas de forma autônoma e a partir da 

curiosidade delas. Observei uma criança, quando a professora solicitou para salvar em 

disquete: ela abriu o guia e olhou os procedimentos, e ainda ensinou para o colega do lado.  

Essa interação entre os colegas para ensinar a parte técnica também foi outro 

elemento importante que apareceu nos dados nessa categoria sobre mediação e diálogo nas 

situações, visto que era a partir do diálogo que as mediações e interações aconteciam. Nas três 
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escolas foi comum momentos de interação para resolver os problemas que apareciam e eram 

importantes para a resolução da atividade: na Escola Estadual, as crianças ensinavam a clicar 

no “x” para fechar janelas que mostravam imagens e descrições sobre personagens do Sítio do 

Pica-Pau Amarelo; na Escola Municipal, era muito comum as crianças se auxiliarem nas 

ferramentas da Internet e do PowerPoint; e na Escola Federal, as crianças auxiliavam umas às 

outras nas ferramentas do Paint e do Word, como também na utilização do teclado. Em todas 

as aulas que observei, ocorreram esses momentos de interação.  

Mas a parte técnica também teve interferência do professor. A professora Fabiana, da 

Escola Federal, ensinou os procedimentos técnicos de utilização da máquina para garantir o 

andamento das atividades. Quanto mais utilizava o computador, mais as crianças estavam se 

desenvolvendo, adquirindo mais conhecimentos sobre o funcionamento e a potencialidade da 

informática. 
Diz que já ensinou a salvar em JPEG para que o arquivo fique em apenas um 
disquete, e percebe que quanto mais ela trabalha no laboratório, mais as crianças 
sentem facilidade em desenvolver as atividades. Inicialmente, ela mostrou às 
crianças os recursos que o computador tem e como utilizar o Paint (Escola Federal, 
Diário de Campo, protocolo n. 2, p.50, linhas 10-16). 

 
Na Escola Estadual,a dinamizadora exerce também esse papel de transmissora de 

ensinamentos técnicos, até pela limitação das professoras que aprendem com ela. 
A dinamizadora consegue, então, ligar mais uma máquina e chama duas crianças 
para usarem-na. Diz que é para clicarem nos personagens e depois no “x” para 
fechar e abrir outro personagem. Quando ela sai, e os deixa olhando as imagens, 
uma criança ensina para a outra, mostrando o local correto de clicar e fechar (Escola 
Estadual, Protocolo de Registros, protocolo n. 4, p. 15, linhas 2-8). 
 
Algumas crianças que já sabiam foram ajudando as outras (Escola Estadual, Diário 
de Campo, protocolo n. 4, p. 28, linhas 20-22). 

 
Na Escola Municipal, a professora Maria relata como uma criança ensinava a outra, 

principalmente com os recursos da Internet: 
Às vezes, eu levava o site pronto, já pesquisava antes, e passava para eles. Mas teve 
vários momentos, e eu achei maravilhoso isso, que eles mesmos descobriam sites e 
falavam: “Professora, este site que eu descobri é melhor do que aquele que a senhora 
deu pra gente”, e aí um ensinava para o outro. E o outro falava assim: “Como você 
chegou nesse?” “Foi assim, digita tal, tal, tal”. Aí, o aluno que não conseguia digitar, 
por que estava com dificuldade, aí o outro “Pode deixar que eu ajudo você”, saía do 
computador dele e ia lá ajudar o outro, assim, ensinava, tudo de forma tão 
organizada. Uma cultura que já fica impregnada do uso do laboratório, não é? Os 
alunos já entram na nossa escola desde o “prezinho” e aprendem, não é? (Escola 
Municipal, entrevista professora Maria). 

 

A mediação a partir do diálogo para a aprendizagem dos recursos técnicos do 

computador foi contextualizada, de acordo com a atividade a ser desenvolvida. Ou seja, se a 

atividade do projeto tivesse a previsão de entrar na Internet, aí é que tinha significado 
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aprender a fazer pesquisa na Internet. Com esse recurso já apreendido, outras técnicas eram 

ensinadas. O que já tinha sido aprendido pelos alunos sobre os recursos técnicos da máquina 

só facilitavam o trabalho, pois é uma construção de um ambiente de aprendizagem com a 

compreensão do computador como um recurso pedagógico, e não tendo foco exclusivo na 

diversão e no entretenimento. Foi isso o que ocorreu com a professora Maria, na Escola 

Municipal. Ela não tinha dificuldades técnicas, pois já trabalhava com seus alunos desde 

1998, e, por isso, o grupo de crianças, desde que entra na escola, já possui uma cultura de 

utilização pedagógica da informática, visando à aprendizagem dos conteúdos e projetos 

escolares.  

Os conteúdos escolares explorados a partir da informática também são alvos de 

diálogos, discussões, mediações e interações dentro do laboratório. Como na parte técnica, as 

crianças da Escola Municipal, no desenvolvimento dos temas do projeto sobre o cerrado, 

também aprenderam com os colegas os conteúdos necessários ao desenvolvimento das 

atividades.  

Na Escola Municipal, isso ficou mais evidente do que nas outras duas escolas. A 

professora Maria relata como as crianças trocavam conhecimentos entre si: 
O interessante é que quando os meninos começaram a interagir na pesquisa, 
buscando na Internet, buscando respostas para aquilo que estavam querendo e 
pesquisando e trocando informações, eu achei que foi fantástico, que foi rico 
demais. A interação foi maravilhosa. Por quê? Porque teve alegria no fazer, teve 
disposição, teve aquela vontade de buscar. A troca de experiências. Eu acho que foi 
este o diferencial. E aí, com isso, resultou em uma aprendizagem maior (Escola 
Municipal, entrevista professora Maria). 

 

No projeto da Escola Municipal, todos os 20 colegas ensinavam para os outros as 

formas ortográficas corretas de escrita dos conteúdos nos slides que faziam, falavam se um 

determinado animal era do bioma cerrado ou não. Eles realmente discutiam uns com os outros 

sobre vários temas que envolviam o projeto, sobre culinária e receitas, sobre a preservação ou 

sobre passeio que fizeram no bairro, ou ao Zoológico, com toda a escola.  

Petito (2003), em estudo sobre os projetos desenvolvidos com a informática 

educativa, defende e acredita nas relações estabelecidas como momentos de aprendizagem. 

Utilizando o computador, em frente ao qual os alunos tornam-se sujeitos ativos na construção 

da atividade, a troca acontece de acordo com a necessidade de soluções do momento, 

tornando a aprendizagem mais significativa.  
No computador, (...) se reflete no momento em que a pessoa, consciente de seus 
limites, solicita, por exemplo, ajuda para suprir determinadas falhas na capacidade 
de compreender determinados procedimentos da lógica interna dos computadores. 
No aprimoramento dessas capacidades se encontra o potencial latente de cada um, 
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que só aguarda para aparecer, mediante circunstância que dele necessite (2003, p. 
73). 

 
Para trabalhar e desenvolver os projetos, os professores pesquisados, nas suas 

respectivas escolas, interferem para dar as orientações sobre o desenvolvimento das tarefas no 

computador, preparando o contexto de aprendizagem. Todas as vezes, as crianças da Escola 

Estadual, ao entrarem no laboratório já encontravam o computador com a atividade preparada, 

enquanto nas escolas Municipal e Federal, elas eram orientadas a seguir as instruções 

necessárias à realização das atividades.  

Na Escola Estadual, as atividades estavam sempre preparadas para as crianças e as 

orientações se referiam a como proceder para executar a tarefa: 
As crianças entram conversando e cada uma corre para pegar a sua cadeira, junto 
com a professora Elza. A dinamizadora colocou no site do Sítio do Pica-Pau 
Amarelo e logo as crianças ficam eufóricas com as imagens. A dinamizadora 
começa a dar as orientações dizendo para que clicassem no personagem que 
quisessem, esperassem um pouco para ele aparecer. Muitas crianças fazem e 
começam a conversar mostrando o que estão vendo, então a dinamizadora continua 
perguntando se eles estão vendo um ‘x’ em cima, e orienta para clicarem nele e 
escolherem um outro personagem (Escola Estadual, Protocolo de Registro, 
protocolo n. 4, p. 13, linhas 7-20). 

 
As crianças da 2ª série da professora Emília vão para o computador com uma clareza 

do que será desenvolvido e com objetivos (desenhar um personagem que já estava escolhido). 

No laboratório, as orientações vinham da dinamizadora. 
 

Por exemplo, nós fizemos um trabalho que antes deles irem para o computador, 
estudamos alguns personagens folclóricos, depois pedi que desenhassem o que mais 
gostaram. Foi feita uma leitura, contamos historinhas, e escolheram o Saci-pererê, a 
Mula-sem-cabeça. Eles foram para o Paint e foram desenhar de novo o que tinham 
escolhido em sala de aula. Muitos já queriam escrever, fazer produção de texto... A 
dinamizadora falou pra mim que eles já estão muito familiarizados com o mouse, 
com boa coordenação motora, justamente porque já haviam feito um traçado no 
papel, e já tinham a idéia. No momento em que eu levo, coloco eles nas máquinas, 
passo algumas instruções, depois volto pra sala, volto para o laboratório, e fica nessa 
dinâmica (Escola Estadual, entrevista professora Emília). 

 

A partir das orientações sobre o que fazer e as técnicas e os programas que irão 

utilizar, os professores interferem no aprendizado dos conteúdos. A dinâmica de todos os 

professores pesquisados, nas três escolas, é a mediação pedagógica, pois passam em cada 

grupo de alunos, em cada máquina para estimular o que objetivaram no projeto.  

O trabalho planejado na forma de projetos com a informática deixou os alunos mais à 

vontade para produzirem e eles demonstraram que gostam desse processo, pois aprendem com 

ele de diferentes formas. Ao professor cabe saber lidar com essa dinâmica intensa de 

conversas paralelas, euforismo e aprendizado coletivo. É o aluno tornando-se sujeito ativo do 
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seu aprendizado, a partir de uma intenção educativa na atuação pedagógica dos professores 

pesquisados. 

Masetto (2000), refletindo sobre a mediação pedagógica e as tecnologias, acredita 

que o papel do aluno é o de aprendiz ativo:  
O aluno, num processo de aprendizagem, assume papel de aprendiz ativo e 
participante (não mais passivo e repetidor), de sujeito de ações que o levam a 
aprender e a mudar seu comportamento. Essas ações, ele realiza sozinho (auto-
aprendizagem), com o professor e com os seus colegas (interaprendizagem) (p. 141). 

 
A mediação da professora Elza, da Escola Estadual, para a aprendizagem dos 

conteúdos escolares (leitura, folclore) é expressa na descrição a seguir: 
A professora Elza, no micro 6, estimula as crianças a lerem o que está escrito. Ela 
diz: “Veja se consegue ler o que está escrito aqui”. Neste instante, as crianças 
conversam entre si para mostrarem as personagens e a professora Elza chama uma 
criança que sabe ler e pede para que leia a história para os demais colegas que ainda 
não sabem (Escola Estadual, Protocolo de Registros, protocolo n.4, p. 14, linhas 14-
22). 

 
Os alunos que não tinham leitura fluente ficavam vendo as imagens dos personagens 

e eram auxiliados, na leitura do nome do personagem do folclore, por seus colegas, enquanto  

a professora, que conhecia o seu grupo de alunos e as dificuldades de cada um, mediava o 

processo. Já a dinamizadora, que não conhecia o grupo de alunos, não fazia esse tipo de 

mediação. 

Observei numa aula, na Escola Municipal, no meio do projeto (4ª visita), as crianças 

achando que deveriam utilizar as fotos tiradas de crianças da escola plantando as mudas do 

cerrado nos slides, então, sugeriram o tema: a escola e o cerrado. A professora Maria relata 

como foi a participação das crianças no desenvolvimento do projeto. Apresenta os alunos 

mais participativos na decisão dos temas. 
 

Vou falar de como foi organizado no laboratório este projeto.  Partiu, é claro, da 
minha contribuição com os alunos e principalmente da interação deles. Por quê? 
Porque levantamos quais seriam os temas a serem pesquisados. Primeiro levantamos 
o que era mais relevante sobre o tema para eles, em relação ao cerrado. Então, eles 
quiseram pesquisar isso, aquilo, quer dizer, tudo partiu da vontade deles mesmo. 
Eles falam: “Nos queremos saber da fauna do cerrado” “Nós queremos saber sobre a 
destruição do cerrado”... (Escola Municipal, entrevista professora Maria). 
Nós acrescentamos muito depois. De repente, tinha um noticiário que passava na 
televisão. Aí, falávamos, vamos acrescentar isso. A questão do rio Meia Ponte 
mesmo, que não tínhamos colocado isso. Então, eram esses os momentos de 
avaliação. Durante o projeto fizemos isso umas três ou quatro vezes de forma mais 
efetiva. Foi uma avaliação mais geral do trabalho em si (Escola Municipal, 
entrevista professora Maria). 

 

A mediação que o professor estabelecia com os alunos também era de forma coletiva 

e a partir de diálogos sobre o que estavam produzindo e fazendo, como as rodas de avaliação 
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da Escola Municipal, que aconteceu quatro vezes, e as rodas da Escola Federal, que aconteceu 

em todas as aulas que observei. 
Nós fazíamos momentos de avaliação do projeto. A gente parava para discutir em 
grupo o que estava dando certo, o que não estava e o que precisava melhorar. (...) 
Dentro do laboratório, antes mesmo de começar a atividade, enquanto os alunos 
estavam ligando o computador, aí a gente parava e vamos ver o que está falando, o 
que está dando certo e o que não está, o que cada grupo já fez, o que cada grupo 
pode estar ajudando o outro, e o que nós precisamos melhorar. Ou se nós 
acrescentamos alguma coisa ou se tira alguma coisa (Escola Municipal, entrevista 
professora Maria). 
 
Estamos todos sentados em círculo, e a professora Fabiana solicita silêncio para 
começarem a conversar sobre o que fizeram. Ela diz: “Quem gostaria de dizer o que 
achou da atividade de hoje?”. A Mariana pede para falar e diz que ela fez uma parte 
e deixou a colega fazer a outra. Apenas a Kézia estava escrevendo, então propôs que 
cada uma fizesse uma frase da história. A Isabela diz que o Pedro não quis fazer, 
então ela fez sozinha. A professora pergunta por que o Pedro não quis fazer, então 
ele responde que a Isabel não deixou ele fazer o desenho só dele. A professora 
Fabiana diz que a Thaís e a Paula fizeram diferente, pedindo para que elas 
contassem como foi a atividade. A Paula diz que cada uma digitou uma linha e 
fizeram a sua história dentro do laboratório, pois tinham esquecido de fazer em casa 
(Escola Federal, Protocolo de Registros, protocolo n. 2, p. 34, linhas 21-30 e p. 35, 
linhas 1-2). 

 
 

As mediações e os diálogos estabelecidos nas situações pedagógicas observadas 

foram importantes para garantir o andamento dos projetos e, a utilização da informática como 

meio para o processo de ensino-aprendizagem, e expressaram a visão que os professores e as 

escolas têm sobre a informática. O ambiente de aprendizagem criado dentro do laboratório de 

informática foi estimulado pelas mediações estabelecidas, categoria que foi levantada nos 

dados coletados. Como apresentam Pontuschka et alli (1993), o diálogo é o motor dos 

processos de aprendizagem do grupo. 
Os alunos de uma sala de aula dispõem, se os consideram no coletivo, até de mais 
informações do que um professor isolado poderia deter. No entanto, em geral, são 
informações desconectadas, isoladas, que não constituem um corpo organizado de 
saber e muito menos uma base para a reconstrução de conhecimento. Sozinhos ou 
por si mesmos, os alunos não questionam ou se lançam à reformulação de suas 
formas de pensar, não reconhecem e transformam os elementos que podem ser 
chaves em sua produção. Construir tal proceder crítico é o papel que a escola tem e 
que, absolutamente, não prescinde da ação do professor (p. 26). 

 

No laboratório de informática, em que as crianças tiveram que executar tarefas, 

puderam emitir suas opiniões para os colegas do lado, conversaram sobre o que viram e 

produziam, resolveram as necessidades que tinham para superar os obstáculos para a 

resolução das tarefas, a troca de informações foi constante. 

O nível interativo-mediador, então, é totalmente explorado, a partir dos modos de 

ação, adaptação, comunicação, interação dos professores e alunos envolvidos nas situações 
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pedagógicas dentro dos laboratórios de informática, levantados nessas duas categorias que 

apresentei. 

A utilização da informática na educação é coberta por um cenário peculiar, que 

descrevi nas categorias do nível situacional, e se concretiza nas ações e interações 

estabelecidas no ambiente informático, de que trato nas categorias do nível interativo-

mediador. As escolas pesquisadas são instituições públicas, enfrentam todos os desafios atuais 

postos para a educação, para a escola e para os professores; no entanto, enfrentam com 

dinamismo, busca e coletividade este processo, quando se trata da informática, tecnologia 

ímpar presente nas escolas. Os dados coletados são descrições de experiências por elas 

vivenciadas e nos permitem construir saberes sobre a informática na educação e sobre sua 

utilização nas situações pedagógicas cotidianas das escolas. Refletir sobre essa questão é uma 

imposição dos dias atuais, pela própria expansão dos laboratórios nas escolas, como também 

buscar interferir nas políticas estabelecidas para esse campo. 

Após a apresentação dos dados e das análises realizadas nas categorias, é possível 

identificar elementos das situações pedagógicas mobilizadores de uma melhor utilização do 

laboratório de informática.  
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CONCLUSÃO 

 

 

Uma pesquisa qualitativa, com coleta de dados a partir do cotidiano de instituições 

educativas não é fácil. Mais complicado ainda é ter como foco o laboratório de informática – 

que possui características peculiares – de três diferentes escolas, pertencentes às três esferas 

do ensino público. Como pesquisadora enfrentei esse desafio Como meu objeto de 

investigação são os elementos de situações pedagógicas mobilizadores de uma melhor 

utilização do laboratório de informática, observei as situações pedagógicas ocorridas nos 

laboratórios das três escolas, que possuem realidades completamente diversas e estão sob a 

responsabilidade de diferentes professores. 

Este estudo integra a pesquisa “REDUCATIVA – Redes de comunicação educativa – 

capacitação integrada: universidade e escolas públicas de educação básica”, desenvolvida na 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás e composta de três subprojetos com 

temática e metodologia afins, mas com objetos diferenciados.  

O objeto de investigação escolhido tem uma complexidade na sua natureza: primeiro, 

por estudar a incorporação da informática nas escolas, sendo que as pesquisas já realizadas 

sobre o tema demonstraram como essa efetivação é difícil na prática educativa; segundo, pela 

premissa da investigação, que é a de buscar uma melhor utilização do laboratório de 

informática. 

Na construção das problemáticas e do objeto de pesquisa, no Capítulo I retomo as 

conclusões das pesquisas realizadas nos Programas de Pós-Graduação em Educação da UFG e 

da UCG sobre a informática na educação: professores não possuem formação específica; 

política de informática educativa ineficaz, no que se refere a uma real intervenção no 

cotidiano da escola; e falta de discussão da informática educativa nas escolas. Como saídas, 

os pesquisadores apontam que é preciso investir na formação de professores; os professores 

precisam ter uma outra postura diante da informática educativa; e o trabalho com o 

laboratório de informática precisa ter um projeto, além de estar contemplado no Projeto 

Político-Pedagógico da escola. 

Desta forma, a partir das pesquisas, questiono o que realmente pode contribuir para 

garantir uma melhor utilização do laboratório de informática nas escolas. A partir das críticas 

traçadas, como devem se comportar as escolas e os professores? Foi nesse sentido que esta 

investigação propôs estudar, a partir de situações pedagógicas observadas, elementos que 

mobilizam uma melhor utilização do laboratório de informática. Destaco, entretanto, que 
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esses elementos não podem ser rígidos e não se trata de uma receita, mas reflexões para 

construírem saberes sobre a utilização da informática nas escolas. Portanto, esses elementos 

são tratados na perspectiva de contribuição, que possibilite alcançar uma melhor utilização do 

laboratório e superar o quadro de fracasso das escolas diante incorporação da informática. 

A questão do fracasso das escolas, o fato de não conseguirem efetivamente 

incorporar a informática ao processo educativo é uma crítica feita em pesquisas anteriores, 

mas que não pode ser encarado como algo exclusivamente ruim, pois o que não dá certo 

também pode proporcionar uma discussão que leve à superação do seu grau de ineficiência. 

Nesta perspectiva, o conceito de situações pedagógicas aqui adotado foi inspirado na 

nomenclatura e estrutura apresentados na obra de Altet (2000), que trata da perspectiva do 

professor em atuação, e da relação professor-aluno no processo de ensino-aprendizagem. 

Libâneo (2002) contribui com a fundamentação desse conceito e amplia a concepção de 

pedagógico para além de sala de aula e da relação professor-aluno como restringe Altet, visto 

que as situações pedagógicas estão inseridas em um contexto e o cenário que as compõem 

foram influenciadores no laboratório de informática das escolas pesquisadas. 

Mas uma importante questão da pesquisa é o conceito de melhor utilização do 

laboratório de informática. De que ponto partir para definir o campo de investigação? Onde 

encontrar situações pedagógicas que possuem uma melhor utilização do laboratório de 

informática? Pela sua complexidade, o conceito do objeto de investigação, conforme 

ressaltado no Capítulo I, não foi definido a priori, e sim construído no processo de 

investigação, de forma coletiva.  

Inicialmente, a participação em uma pesquisa maior, no caso, a REDUCATIVA, 

possibilitou-me reunir questionamentos de diferentes pesquisadoras. Além disso, a 

metodologia escolhida para a pesquisa – abordagem qualitativa, com o método comparativo 

constante – e a definição do campo de investigação contribuíram substancialmente, visto que 

a preocupação inicial era a de encontrar escolas com características de melhor utilização do 

laboratório de informática, e com base em quais parâmetros. 

Dessa forma, é possível levantar, a partir da análise dos dados, o que caracterizou as 

situações pedagógicas de melhor utilização do laboratório de informática. Como foi um 

conceito construído coletivamente no processo investigativo, levanto inicialmente a visão que 

contribuiu para a definição das instituições-campo de investigação: a dos NTEs e da direção 

das escolas. Para esses sujeitos, as escolas que melhor utilizavam o laboratório eram aquelas 

que: 

a) Seus professores tinham recebido formação específica; 
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b) Tinham laboratórios há mais tempo; 

c) Usavam com freqüência o laboratório de informática;  

d) Trabalhavam com projetos. 

Dessa forma, no momento da definição das escolas foram essas características que 

contribuíram para delinear o conceito do que era uma melhor utilização da informática. 

Porém, não são características que possuem uma fundamentação clara e consistente para o 

conceito que procuro. Então, outros elementos contribuíram com essa definição: os estudos 

teóricos sobre a escola e o trabalho docente na sociedade da informação. Os argumentos 

trazidos pelos teóricos apresentados no Capítulo II auxiliaram-me a refletir sobre a utilização 

do laboratório de informática. 

Esses fundamentos teóricos, abordados no Capítulo II, inicialmente indicam a 

tecnologia como uma produção humana, cujo uso que se faz dela e o seu caráter social devem 

ser objeto de reflexão. É preciso propiciar um aprendizado sobre a tecnologia e seus 

fundamentos para construir uma consciência crítica sobre os seus benefícios e impactos. Neste 

sentido, considerando principalmente as características das tecnologias de informação e 

comunicação, na qual a informática está inserida, é preciso que a escola se insira nesse 

processo. 

A informática, considerada como uma tecnologia completa, que agrupa as mais 

diferentes mídias, está possibilitando mudanças aceleradas nos processos produtivos e de 

relações humanas, sociais e culturais, principalmente com o uso da Internet. Dentro do quadro 

da sociedade da informação, a escola precisa retomar suas funções e refletir sobre o seu papel. 

A escola não é o único espaço onde ocorre a educação, mas é um espaço 

privilegiado. Neste sentido, com as mudanças ocorridas na sociedade, a escola assume as 

funções de socialização e preparação para o mundo do trabalho e para a intervenção na vida 

pública. Assim, a contradição presente na escola, por ela ser um espaço de convivência social 

e confronto de interesses, relativiza a reprodução social e pode permitir uma outra prática. 

Uma prática na qual as interações sociais organizem as experiências cotidianas dos alunos, de 

forma que o conhecimento gerado possa ser um instrumento para a compreensão da realidade 

social, indo, portanto, além das aparências superficiais da ordem hegemônica. Ou seja, a 

função da escola, no processo de socialização, está em preparar os alunos para trabalhar os 

conhecimentos da humanidade, para pensar criticamente e agir de forma democrática. 

As contribuições teóricas do Capítulo II permitem, então, inferir que a melhor 

utilização do laboratório de informática pela escola é a constituição de um espaço em que 

ações mais democráticas aconteçam, trabalhando o conhecimento da humanidade de forma 
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crítica. Não só por ser um laboratório de informática, mas principalmente por ele estar 

inserido na escola pública e possibilitar o acesso a um dilúvio de informações e à construção 

de conhecimentos. 

Assim, os elementos definidores de um laboratório de informática mais bem 

utilizado são: 

a) Professores formados; 

b) Atividades alicerçadas em projetos; 

c) Utilização freqüente e há mais tempo desse espaço;  

d) Desenvolvimento de ações democráticas;  

e) Abordagem críticas dos conhecimentos da humanidade. 

O quadro ganha um fundamento teórico consistente, no entanto, ainda não está 

completo, tendo em vista a realidade observada nas situações pedagógicas das escolas 

pesquisadas. A realidade a que me refiro são os dados coletados e descritos no Capítulo III. 

A partir das situações pedagógicas observadas e dos dados descritos e analisados – 

apesar de não ter a intenção de generalizar, e sim, como indica o método comparativo 

constante, descobrir processos sociais e relações básicas –, faço uma articulação do que foi 

detectado em cada instituição pesquisada, traçando um indicativo do que considero ser uma 

melhor utilização do laboratório de informática. 

Na Escola Municipal, detecto que a professora Maria tinha uma formação básica que 

contemplava a informática educativa, pois trabalhava com projetos, já tinha experiência e 

utilizava com freqüência o laboratório, que está na escola há mais de cinco anos. O trabalho 

desenvolvido pela professora contemplou o conhecimento público sobre um tema importante 

para a humanidade: o cerrado. O relacionamento da professora com as crianças, dentro do 

laboratório de informática, foi de muito diálogo, possibilitando ações democráticas de 

participação, como a tomada de decisões coletivas, como também de responsabilidade social, 

colocando a escola como foco da discussão sobre o cerrado. Mas, como elemento novo, 

identifico que a melhor utilização do laboratório tem como característica o trabalho coletivo, 

visto que a professora só executou o projeto porque outros profissionais da escola a 

auxiliaram,permitindo a divisão da turma de alunos e garantindo a qualidade do trabalho. 

Registro também, que os equipamentos atendiam à necessidade da escola, no 

desenvolvimento do projeto. 

Na Escola Estadual, também identifico a importância do trabalho coletivo, que 

garantiu a tentativa do desenvolvimento dos projetos. Mas, mais do que isso, devo ressaltar o 

papel desempenhado pela coordenação pedagógica, intervindo e contribuindo com os 
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professores. Apesar das críticas em relação à prática das professoras, nessa escola foi possível 

perceber um ponto importante e que foi comum a todas elas: a motivação do professor. No 

entanto, se não tivesse os dados da Escola Estadual, eu não poderia ressaltar esse elemento, 

pois as professoras da Escola Municipal e da Escola Federal já estarem desenvolvendo 

projetos, a motivação docente de uso do computador não ficou tão evidente. Essa evidência da 

motivação do professor só pôde ser identificada em situações pedagógicas em que o uso do 

laboratório fracassou. Ou seja, as críticas à utilização do laboratório (fracasso) possibilitaram 

ver como a vontade e a motivação dessas professoras é importante. As professoras da Escola 

Estadual já possuíam muitos anos de docência e se mostravam abertas e com vontade de 

aprender. 

Além dessas características, na Escola Federal, o que ficou evidente como melhor 

utilização do laboratório de informática foi a mediação da professora. Essa mediação é que 

propicia as trocas, os diálogos e a construção do conhecimento pelas crianças: com o 

professor abrindo espaço para deixar os alunos serem sujeitos ativos, que têm produções a 

construir e, mais, de forma coletiva. 

Desta forma, a definição do conceito de melhor utilização do laboratório de 

informática não é uma visão restrita, cristalizada e nem fechada: é um conceito que foi 

construído no decorrer da pesquisa, e de forma coletiva. Na tentativa de síntese, mesmo 

correndo todos os riscos advindos dessa compreensão após o desenvolvimento desse estudo, 

tem-se que a melhor utilização do laboratório de informática nas situações pedagógicas, 

centrada no professor, pode ser: 

 

Professores motivados a  utilizar a informática educativa que atuam de forma coletiva na 

escola, com o apoio da gestão e que propiciam que seus alunos experimentem práticas mais 

democráticas e sejam sujeitos ativos na produção do conhecimento, utilizando uma 

tecnologia predominante na sociedade, que é o computador. Essa utilização é meio para se 

compreender os conhecimentos da humanidade para estudá-los de forma crítica. Assim, são 

professores com condições de trabalho favoráveis,  utilizam frequentemente o laboratório de 

informática, possuem alguma formação e sua atuação é baseada em projetos que 

sistematizam as intenções do trabalho. 

 

Nem me questiono se no início da pesquisa poderia ter construído um conceito como 

esse. É claro que não. Como também estou certa de que ele poderá ser complementado, 

questionado, objeto de reflexão em processos de formação de professores, trocas de 
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experiências e pesquisas futuras. Aliás, é isso que deve acontecer com os conceitos 

construídos, com as teorias trazidas pela comunidade acadêmica. O pesquisador se expõe, 

expõe as suas concepções e idéias para instigar o debate, as discussões, pois é isso que garante 

o movimento da construção de conhecimentos e saberes. 

As pesquisas sobre situações didáticas que contemplem a articulação da situação 

educativa como um todo, na concepção de Altet (2000), poderão trazer outras visões. Aliás, é 

uma questão que necessita de mais pesquisas. 

Evidentemente, o sucesso da escola passa pela garantia da aprendizagem do aluno. 

Poderíamos indagar, então, que a melhor utilização do laboratório é aquela que resultou na 

aprendizagem do aluno? Acredito que é uma afirmação simplista, visto que é preciso 

investigar sobre essa aprendizagem com o computador. Como se dá o processo de construção 

de conhecimento em que, além do professor, o computador atua no processo de mediação? 

Mais do que isso, o que queremos que nossos alunos aprendam? Que aprendam a ser 

trabalhadores eficientes tecnicamente? Como fica a virtualidade e a imagem na formação da 

subjetividade? São questões que exigem a busca de conhecimentos em diversas fontes do 

saber: teoria da comunicação, psicanálise, teorias do processo de ensino-aprendizagem, 

filosofia, sociologia, educação etc. É neste sentido que acredito na complexidade deste objeto 

de pesquisa e como muito ainda precisa ser investigado. 

Tendo, então, um conceito de melhor utilização do laboratório de informática, sob a 

perspectiva do professor, é tempo de refletir sobre os elementos de situações pedagógicas que 

foram mobilizadores dessa melhor utilização. Essa reflexão só pode ser construída a partir das 

teorias trabalhadas no Capítulo II sobre a organização da escola, o trabalho docente na 

sociedade da informação e a concepção de formação dos professores para essa sociedade, bem 

como dos dados coletados e das categorias construídas e analisadas no Capítulo III desta 

pesquisa. 

Levanto alguns elementos das situações pedagógicas que contribuíram para uma 

melhor utilização do laboratório. Vale destacar que também não são elementos fechados, 

únicos, restritos, mas apenas os que foram identificados nas escolas participantes da pesquisa 

e no trabalho de suas respectivas professoras. 

 

Formação dos professores – A formação do professor é um elemento das situações 

pedagógicas que contribuíram para uma melhor utilização do laboratório das escolas 

pesquisadas, e que já havia sido apontado como necessidade em outras pesquisas realizadas 

em Goiás. Essa formação deve contemplar a informática educativa. As escolas Federal e 
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Municipal se sobressaíram em relação à Escola Estadual, pois nesta os professores não tinham 

formação específica em informática educativa, não conheciam sequer o funcionamento da 

máquina, como também necessitavam do apoio da coordenadora para indicar sua utilização 

pedagógica. As professoras da Escola Estadual também não ficavam no laboratório sozinhas, 

sempre estavam acompanhadas pela dinamizadora, cuja presença, além de ser requerida pelas 

próprias professoras era a condição imposta pela diretora para a utilização do laboratório. 

Deve-se ressaltar, no entanto, que a imposição feita pela diretora era justamente pela falta de 

formação das professoras em informática. Caso contrário, se as professoras mostrassem 

segurança no uso da informática, a utilização do laboratório seria autorizada pela diretora, 

mesmo sem a dinamizadora. Já as professoras das escolas Federal e Municipal tiveram uma 

formação. A professora Maria, da Escola Municipal, teve uma formação técnica e teórica em 

informática educativa, objeto de estudo de sua pesquisa monográfica de graduação. E a 

professora Fabiana tinha uma formação consistente, com curso de pós-graduação (Mestrado) 

em Educação, e, na parte da informática educativa, conhecia as suas potencialidades e estava 

executando uma pesquisa que tinha esse objeto de investigação. Assim, a diferença da 

formação é um elemento mobilizador da melhor utilização do laboratório.  

No entanto, não é qualquer formação. Os fundamentos teóricos trazidos no Capítulo 

II indicam que, nesta sociedade da informação, a formação deve ter como premissa a 

indagação e a investigação, na busca de compreender a sua prática e os processos de mudança 

pelos quais ela passa. Mais do que isso, para a incorporação da tecnologia é preciso ter duas 

estratégias na formação do professor: uma no nível do conhecimento e outra no nível 

metodológico. Essa concepção, no entanto, necessita de mais investigações e pesquisas, 

principalmente sobre a formação de professores pelo ProInfo. As análises das políticas 

nacionais sobre informática educativa demonstraram que a preocupação não está com a 

formação dos professores, e sim com o aumento do quantitativo de escolas com o laboratório 

de informática. Embora, desde o início, as pesquisas sobre a informática educativa 

apontassem para o necessário investimento na formação dos professores, essa realidade ainda 

não alterou. A formação de professores para o uso da informática merece mais atenção dos 

governo federal, estadual e municipal. 

 

Práticas de gestão – Os dados mostram que a gestão interfere na atuação dos professores e 

pode influenciar na utilização do laboratório de informática. Na Escola Estadual, a presença 

da coordenadora pedagógica foi essencial e garantidora do desenvolvimento dos projetos e da 

discussão sobre essa temática na escola. Na Escola Municipal, a gestão da escola apoiou o 
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trabalho da professora Maria, no sentido de garantir o total funcionamento das máquinas, 

juntamente com o NTE. Também na Escola Municipal, a coordenadora estimulou a 

professora a participar de evento sobre o tema que ela estava trabalhando e a apresentar o 

trabalho desenvolvido por seus alunos, no laboratório, na Feira de Ciências da escola.  

O NTE do município atuou mais ativamente do que o NTE estadual no 

acompanhamento da escola. A diferença pôde ser percebida na confiança que a Escola 

Municipal depositava no NTE, vendo-o como um parceiro que estimulava o trabalho da 

professora Maria, garantindo-lhe condições de uso do laboratório. Na Escola Federal e na 

Escola Estadual, a atuação do NTE foi praticamente nula, pois essas unidades não tiveram 

condição de uso pleno do laboratório, nem puderam contar com esse apoio. O apoio do NTE à 

Escola Municipal ocorreu mediante a troca de idéias, a formação dos professores por meio de 

oficina e a valorização do trabalho construindo um CD-Rom desenvolvido no laboratório de 

informática. A gestão da Escola Federal não deu o apoio que a professora Fabiana 

necessitava, apenas proporcionou aos docentes, de um modo geral, formação na própria 

escola, conforme previsto na pesquisa REDUCATIVA. No entanto, não conseguiu garantir o 

funcionamento do laboratório, nem proporcionou condições de uso. O NTE que atende a 

Escola Federal também não contribuiu para garantir o funcionamento das máquinas e muito 

menos para a formação dos professores, para a troca de idéias com eles ou apoio ao trabalho 

desenvolvido. Neste item, temos a atuação da direção da escola, da coordenação e do NTE, 

que influenciaram no cenário das situações observadas. Este item da gestão também já havia 

sido apontado na pesquisa Infovias e Educação (Toschi e Rodrigues, 2003), desenvolvida na 

Faculdade de Educação/UFG, como uma dimensão importante na incorporação das 

tecnologias por uma instituição. Nesse aspecto, acredito também que são necessárias 

pesquisas mais específicas, para apontar o nível dessa interferência, como ela pode 

potencializar ainda mais a incorporação da informática pela escola.  

 

Informática educativa por meio de projetos – A utilização da informática, nas situações 

pedagógicas pesquisadas, teve um projeto motivador. Isso permitiu, nas escolas Estadual, 

Municipal e Federal, uma sistematização da intenção educativa necessária à atuação da 

escola. A construção de projetos permite que se tracem objetivos a serem atingidos pelos 

professores e alunos e seja feita a orientação do trabalho. Levar os alunos ao laboratório sem 

um projeto, sem uma intenção sistematizada, pode redundar na mecanização do uso do 

laboratório, com ênfase técnica, e não pedagógica. É preciso ter clareza das intenções e nada 

melhor do que um projeto para se sistematizar essas intenções, e, mais do que isso, avaliar se 
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estão sendo alcançadas ou não. Com o projeto, a Escola Municipal conseguiu articular o uso 

do laboratório com o que estava sendo desenvolvido no restante da escola, nas salas de aula. 

As três escolas citaram nos seus Projetos Político-Pedagógicos – PPP, a importância de 

trabalhar a mídia e a sociedade da informação nas práticas educativas, no entanto, apenas no 

documento das escolas Estadual e Municipal o ambiente do laboratório foi citado. A proposta 

das pesquisas realizadas em Goiás é de que haja uma construção “coletiva” de um projeto 

para a informática educativa, o que não pude identificar, visto que não acompanhei a 

construção do PPP de cada instituição. Ressalto que apenas citar o laboratório no PPP seja 

uma proposta de utilização desse ambiente; é necessário expressar seus objetivos, sua função, 

sua história, sua proposta etc. Neste elemento, abordo os projetos dos professores e o PPP. 

Mas vale destacar que a presença da informática educativa nos projetos da escola, para que 

seja trabalhada por meio dessas intenções sistematizadas, é um elemento de situações 

pedagógicas mobilizador de uma melhor utilização do laboratório. Contudo, não posso indicar 

que exclusivamente com um projeto essa melhor utilização aconteça, pois, mesmo com ele, a 

utilização do laboratório deixa a desejar, como aconteceu na Escola Estadual.  

 

Condições de trabalho – É preciso garantir condições de trabalho para os professores e para 

a escola. A Escola Estadual não tem laboratório funcionando totalmente; sua sala de 

informática é pequena, não comportando os alunos de turmas maiores, e não dispõe de 

horários para o planejamento pedagógico e, por isso, os professores acabam utilizando 

momentos de participação em outros projetos (Aprender) para discutir sobre a informática 

educativa e a elaboração de projetos que incorporem essa tecnologia. Na Escola Federal, a 

professora Fabiana teve seu trabalho prejudicado por ter mais da metade das máquinas sem 

condições de uso. Apesar de ser a escola com as melhores condições de estrutura, com 

contrato trabalhista de dedicação exclusiva dos docentes, a professora Fabiana teve imensas 

dificuldades, que a levasse a depender de uma estagiária para dividir a sua turma e revesar a 

sala de aula e o laboratório. Na Escola Municipal, a professora também teve que dividir a 

turma, reorganizar as salas de aula, envolver outros professores para que pudesse executar o 

projeto, visto que as máquinas da sala de informática eram insuficientes para atender todos os 

alunos ao mesmo tempo (10 máquinas). Quem deve garantir essas condições de trabalho dos 

professores ou proporcionar-lhes condições de trabalho tais que lhes permita receber a 

formação específica em informática? Na Escola Estadual, não bastou os professores quererem 

se organizar para ter formação na escola. Na Escola Municipal, a oficina oferecida pelo NTE 

foi em horário de trabalho, o que levou a uma reorganização de salas de aula, para evitar que 
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os alunos fossem dispensados. No entanto, ainda fica a questão: quem tem responsabilidade, 

ou melhor, responsabilidades, em relação às condições de trabalho dos professores? A 

pesquisa Infovias e Educação já apontou para a importância da dimensão técnica da 

incorporação da tecnologia em uma instituição. No entanto, ficou claro, nas situações 

pedagógicas observadas, que é preciso garantir: momentos específicos para o planejamento e 

formação; estrutura física e funcionamento das máquinas, caso contrário, exige uma 

rearticulação dos professores e dificulta a atuação deles. É claro que mesmo com apenas 10 

máquinas, número que obrigou a divisão da turma, a professora Maria, da Escola Municipal, 

realizou um bom trabalho, como também a professora Fabiana, da Escola Federal, que com 

33% do laboratório em funcionamento conseguiu dar continuidade ao projeto.  

A professora Fabiana mostrou a intenção de interromper a execução do seu projeto, 

que tinha dois anos de duração (observei no primeiro ano), por dois motivos, que apresentou 

na entrevista que fiz com ela: o primeiro, porque não iria mais acompanhar as crianças da 

primeira série do ano seguinte (2005) e o projeto é desenvolvido com a turma para qual ela 

estivesse lecionando; e o segundo, pelas dificuldades técnicas, que seriam agravadas mais 

ainda porque a escola toda entraria em reforma e o laboratório de informática seria o último 

ambiente a ser pintado, visto que as salas de aula tinham prioridade. A professora ressaltou, 

contudo, que iria continuar utilizando o laboratório de informática na sua prática cotidiana.  

É preciso investigar qual é, então, a disposição espacial das máquinas no laboratório 

de informática. Todos os três ambientes estavam organizados na forma de “U”, que tem se 

mostrado ser a melhor opção, pois possibilita ao professor acompanhar o trabalho dos alunos 

vendo a tela de todas as máquinas. Será que essa é a melhor forma? Essa disposição das 

máquinas propicia um melhor desenvolvimento da produção de conhecimentos utilizando o 

computador? E as ilhas de trabalho? E a quantidade de máquinas em relação ao tamanho do 

ambiente? Qual o número ideal para propiciar momentos produtivos no laboratório? Pelas 

situações pedagógicas observadas, é preciso, no mínimo, garantir um número de máquinas 

proporcional à quantidade de crianças.  

 

Motivação dos professores – Uma característica fundamental no professor para uma melhor 

utilização do laboratório é a sua vontade de trabalhar nesse ambiente. Essa vontade é 

perceptível na disposição do professor para sua formação, para a discussão, a mudança e para 

o trabalho coletivo. As professoras da Escola Estadual demonstraram vontade de continuar 

com o trabalho com o laboratório, mesmo identificando que precisavam aprender mais, que o 

trabalho precisava melhorar. Seria muito mais fácil para essas professoras ignorarem a 
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existência do laboratório, já que estavam próximas da idade de se aposentar, como também 

poderiam rejeitar o estímulo da coordenadora pedagógica, como muitas vezes acontece. No 

entanto, aceitaram as idéias da coordenadora, que é muito mais jovem do que elas, e 

aceitaram o desafio da mudança das práticas. A realização do cibercafé nessa escola foi aceito 

com alegria e abertura pelas professoras.  

Na Escola Municipal, a professora Maria contou com a participação de outros 

professores para poder usar o laboratório. Todos os professores do período matutino se 

dispuseram a ter uma formação com o NTE: uma oficina de páginas Web. Na Escola Federal, 

a professora Fabiana poderia muito bem ter interrompido o projeto, alegando falta de 

condições de execução, no entanto, manteve-se firme até o final do ano de 2004. Elaborou 

aulas para a estagiária auxiliá-la na divisão da turma e se esforçou para participar da formação 

oferecida pela pesquisa REDUCATIVA, realizada na escola. A formação foi no período 

matutino durante uma semana, o que tirou a professora da rotina; mesmo assim, ela se 

dedicou a manter contato com um outro grupo sobre informática educativa, como também às 

atividades da Comissão de Novas Tecnologias Educacionais da qual era membro. A pesquisa 

de Faria (2001) e Castro (2001) demonstram que é preciso que o professor tenha uma outra 

postura, uma outra atuação. Mais do que isso, Castro mostrou que os professores que 

utilizavam as tecnologias tinham um perfil de inovadores. Será que é esse o perfil, ser aberto 

ao novo? As professoras que pesquisei eram abertas, mas inovadoras não posso afirmar, por 

não ter acompanhado as atividades em sala de aula.  

 

Mediação pedagógica – A atuação do professor em sala de aula indica uma melhor utilização 

do laboratório de informática por, possibilitar práticas mais democráticas e coletivas e por 

trabalhar o conhecimento da humanidade de forma crítica. É inadmissível um professor entrar 

no laboratório de informática, pedir que seus alunos façam uma pesquisa na Internet e, 

posteriormente, que a copiem no caderno para, no fim da aula, todos sairem sem nenhuma 

troca entre eles, nem mesmo na sala de aula. O laboratório não pode servir como passatempo, 

muito menos lugar para onde mandar a turma que está sem professor. O laboratório de 

informática na escola tem uma função que por si só, não pode ser alcançada. É essencial a 

mediação do professor no processo de construção de conhecimentos pelos alunos, e não 

cópias de informações. Na Escola Estadual, mesmo com situações pedagógicas que 

apresentaram problemas, nenhuma dessas circunstâncias ocorreu. Apesar de todas as 

dificuldades da Escola Estadual, as professoras se mostraram preocupadas com o que os 

alunos faziam e como faziam, mais do que isso, queriam que seus alunos saíssem do 
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laboratório com um melhor desenvolvimento da leitura. Na Escola Municipal, a professora 

Maria atuou o tempo todo como uma facilitadora do processo de construção dos trabalhos dos 

alunos. Houve uma preocupação com a produção do próprio conhecimento, a partir das 

informações buscadas na Internet sobre o tema. O papel da professora foi mediar o trabalho 

dos alunos com o uso do computador, orientar a proposta e possibilitar a participação ativa 

deles. Na Escola Federal, a atuação da professora, orientando a construção de histórias 

próprias, foi fundamental para os alunos. As rodas de conversa no laboratório, no fim de cada 

aula, são extremamente ricas, pois possibilitam a reflexão sobre o trabalho, a participação dos 

alunos no processo e permite que os problemas sejam detectados coletivamente, com 

propostas também coletivas de superação. Neste sentido, a mediação pedagógica do professor 

é um elemento de melhor utilização do laboratório de informática. Para isso, é preciso romper 

com o ensino meramente transmissivo e compreender que os diálogos e a dinâmica entre os 

alunos são outros, sendo necessário, então, o professor atuar como orientador e facilitador do 

processo.  

 

Cultura organizacional – As zonas de visibilidade e invisibilidade, apontadas por Nóvoa 

(1999), são dimensões que interferem no uso do laboratório de informática. A forma como o 

laboratório é visto pela escola, os conceitos e concepções dos sujeitos que a compõem 

interferem na utilização desse espaço. O laboratório da Escola Federal estava sendo 

depredado pelos alunos. São manifestações comportamentais que prejudicaram o trabalho da 

professora Fabiana, fazendo com que ela perdesse trabalhos produzidos pelos seus alunos e 

tivesse de dividir a turma. Ainda na Escola Federal, a existência da Comissão de Novas 

Tecnologias Educacionais possibilitou e contribuiu para a reflexão sobre esse tema na 

instituição. Diferentes práticas de utilização do laboratório, como nas escolas Estadual e 

Federal (com o professor coordenador da Comissão), contribuem para que a informática esteja 

na pauta da escola. Na Escola Municipal, as manifestações dos alunos são de preservação do 

ambiente, o que denota uma compreensão de que ali é um espaço de aprendizagem e práticas 

coletivas, pois sabem trabalhar em grupo. Esse aprendizado foi construído com o passar do 

tempo e a atuação dos professores. Na Escola Federal, a professora Fabiana começou o 

trabalho com alunos eufóricos, desobedientes, e terminou o ano com alunos concentrados, 

produtivos e integrados com a informática. Dessa forma, as diferentes áreas da escola 

precisam estar integradas, articuladas e com a informática educativa na pauta da discussão. As 

interações sociais ocorridas na escola influenciam no processo educativo, como influenciou 

nas situações pedagógicas observadas. É preciso compreender a escola em sua dimensão de 
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cultura organizacional para atuar no sentido de construir uma cultura de utilização da 

informática como proposta educativa. A criação da cultura de utilização da informática 

educativa passa pelas três áreas apresentadas por Nóvoa: escolar, pedagógica e profissional. 

As três áreas necessitam ter como pauta a informática educativa e atuar a favor de um projeto 

de escola que preveja colaboração efetiva. Dessa forma, a criação da cultura de utilização da 

informática é um elemento das situações pedagógicas que mobiliza uma melhor utilização do 

laboratório de informática. Cada escola é uma caixa-preta diferente e compreendê-las, nas 

diferentes realidades de cada instituição, possibilita compreender também a utilização da 

informática em cada uma delas, como interferir para que a informática seja objetivada para 

cumprir com a função de instituição educativa. 

 

Após refletir sobre cada um dos elementos levantados, percebo a importância do 

NTE na incorporação da informática pela escola. Rocha (2001) estudou os NTEs em Goiás e 

denunciou que eles são apenas uma instância fim do ProInfo. Na forma como está organizado, 

não tem como o NTE alcançar os seus objetivos de contribuir com a escola na incorporação 

da tecnologia. Mais uma vez, essa denúncia é feita. É preciso refletir sobre essa estrutura e 

investigar uma melhor forma de trabalho para que se possa interferir em todos os elementos 

que levantei e em outros que esta pesquisa não vislumbra. É preciso que as Secretarias de 

Educação tenham equipes pedagógicas que possam atuar na cultura organizacional da escola, 

para intervir na elaboração de projetos, nas práticas de gestão, nas condições de trabalho, na 

mediação pedagógica e identificar necessidades formativas peculiares a cada unidade 

educacional. Não basta fazer quatro visitas em dois meses, como faz o NTE municipal. Com 

esse número de visitas não se compreende a cultura da Escola Municipal. É preciso garantir 

também condições de trabalho para que o NTE contribua efetivamente para a construção de 

uma cultura na escola que considere a informática educativa. Assim, o NTE deixa de ser a 

instância fim do ProInfo e passa a interferir no cotidiano das unidades educacionais. Repensar 

o NTE é uma necessidade apontada nas primeiras pesquisas sobre o tema. 

As pesquisas realizadas nos Programas de Pós-Graduação em Educação de Goiás 

apontaram ser preciso: formar professores, trabalhar a informática educativa por meio de 

projetos e motivar o interesse dos professores. A pesquisa Infovias e Educação, desenvolvida 

na Faculdade de Educação, apontou que era preciso articular as dimensões acadêmica, técnica 

e de gestão, ou seja, as práticas de gestão e as condições de trabalho. No entanto, ainda não 

foram levantados os elementos de mediação pedagógica e cultura organizacional da escola 

para que possa, de fato, haver uma melhor utilização do laboratório de informática. 
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Nas escolas pesquisadas, esses foram os elementos de situações pedagógicas 

mobilizadores de uma melhor utilização do laboratório de informática. Não se pode afirmar 

que a receita está pronta e que agora é só garantir esses ingredientes que o sucesso será 

alcançado. Práticas educativas não podem ser seguidas como receita, muito menos se alcança 

o sucesso a partir de prática de alguns poucos professores, como nas escolas pesquisadas.  

Também não foi minha intenção apenas refletir de forma fechada e cristalizada. O 

objetivo era refletir sobre esses elementos, mas também considerar a visão das professoras e 

como se relacionam com o laboratório de informática, traçando uma discussão sobre a escola 

e o trabalho docente na sociedade da informação e, a partir disso, contribuir com saberes 

sobre a informática educativa e sua utilização na formação dos professores, e para a produção 

de pesquisas futuras sobre esse tema. 

Os elementos de situações pedagógicas mobilizadores de uma melhor utilização do 

laboratório de informática podem ser articulados e garantidos simultaneamente, como também 

ocorrer isoladamente em uma situação. São elementos que podem contribuir, porém outros 

podem surgir em outras pesquisas. 

A contribuição deste estudo está em mostrar a importância desses elementos, como a 

necessária formação dos professores, a condição de trabalho e as práticas de gestão que 

efetivamente contribuam com a utilização do laboratório. Não se pode esquecer que uma 

melhor utilização depende da cultura organizacional da escola, da mediação do professor e da 

sua abertura ao novo, visto que sem a motivação do professor não adianta uma política 

consistente de formação nem a garantia de melhores condições de trabalho. As 

responsabilidades são coletivas, vêm das políticas educacionais, da direção, da escola como 

um todo. É preciso buscar intervir na construção de uma cultura organizacional na escola, 

proporcionadora do trabalho nos laboratórios, para que as situações educativas dentro deste 

ambiente sejam mais bem-aproveitadas para a formação de cidadãos mais críticos e que, nessa 

sociedade capitalista, incorporem a tecnologia como meio para a busca de uma educação de 

melhor qualidade. 
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