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“o essencial se encontra em um novo estilo de pedagogia que 
favorece ao mesmo tempo as aprendizagens personalizadas e a 
aprendizagem coletiva em rede.” (Pierre Lévy) 



 

 

RESUMO 
 

TAVARES, M. J. G. V. O núcleo de tecnologia educacional-NTE e a utilização dos 
recursos tecnológicos nas escolas públicas estaduais em Campos dos Goytacazes-
RJ. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 
Ribeiro – UENF, 2016. 
 
 
Considerado como eficiente para o ensino o uso das Tecnologias de Informação e 
Comunicação-TICs, nas salas de aula, as secretarias de Educação do Estado têm 
disponibilizado às unidades escolares diversos recursos tecnológicos tais como 
computadores, lousas digitais, projetores e laboratório de informática com internet. 
No entanto, muitos professores sentem dificuldade em adotar as novas tecnologias 
como recurso pedagógico. Por isso, a Secretaria de Educação do Estado do Rio de 
Janeiro, com o Núcleo de Tecnologia Educacional-NTE, oferece aos docentes 
capacitações, oficinas e palestras nas unidades escolares, com a intenção de 
incentivar o uso pedagógico de tais recursos. Busca-se, nesta pesquisa verificar 
essa realidade e procurou responder o seguinte problema: De que forma as 
capacitações oferecidas pelos mediadores de tecnologia-MTE do Núcleo de 
Tecnologia Educacional no período de 2013 – 2015 vêm auxiliando o uso dos 
recursos tecnológico nas práticas pedagógicas na rede pública estadual em Campos 
dos Goytacazes-RJ? O presente estudo objetivou analisar o uso desses recursos 
tecnológicos a fim de verificar se, após as capacitações, houve utilização adequada 
dos recursos pelos docentes. A pesquisa foi realizada com 53 (cinquenta e três) 
docentes de quatro unidades escolares estaduais em Campos dos Goytacazes-RJ. 
Para obtenção de dados, utiliza-se um questionário preparado no google forms, com 
questões de múltipla escolha, fechadas e abertas. Trata-se de uma pesquisa 
exploratória, qualitativa e quantitativa com análise de dados a partir da perspectiva 
de diferentes autores, representados por Moraes (1997; 2007), Lévy (1988; 1993; 
1996; 2000; 2010), Souza (2003), Moran (2002; 2013), Kenski (2013), Almeida 
(2000) e entre outros. Os resultados indicam que as escolas possuem alguns 
recursos tecnológicos, mas os professores, às vezes, deixam de utilizá-los por falta 
de tempo, dificuldade de mudança da prática metodológica e incapacidade de 
manuseio dos equipamentos disponíveis nos estabelecimentos de ensino. Apesar 
disso, reconhece-se a importância da utilização dos recursos para o ensino 
aprendizagem e das capacitações e formações realizadas pelos mediadores 
tecnológicos que proporcionam confiança e vontade de mudança na metodologia. 
 
 
 
Palavras-chave: Educação, tecnologia de informação e comunicação, Núcleo de 

Tecnologia Educacional, recursos tecnológicos. 



 

 

ABSTRACT 

 

TAVARES, M. J. G. V. The center of educational technology-CET and the use of 
technological resources in public schools in Campos dos Goytacazes – RJ. Campos 
dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – 
UENF, 2016. 
 
 

 

Regarded as efficient for teaching the use of Information and Communication 
Technology-ICT in the classroom, the secretaries of State for Education has made 
available to the various technological resources school units such as computers, 
digital whiteboards, projectors and computer lab with internet. However, many 
teachers find it difficult to adopt new technologies as an educational resource. 
Therefore, the State Secretary of Education of Rio de Janeiro, with the Educational 
Technology Center-NTE, offers teachers training, workshops and lectures at schools, 
with the intention of encouraging the pedagogical use of such resources. Seeks, in 
this research verify this fact and sought to answer the following problem: How the 
training offered by mediators technology-MTE Center for Educational Technology in 
the period (2013 – 2015) have been helping the use of technological resources in 
teaching practices in public schools in Campos dos Goytacazes-RJ? This study 
aimed to analyze the use of these technological resources in order to determine 
whether, after the training, there was adequate use of resources by teachers. The 
survey was conducted with 53 (fifty three) teachers from four state school units in 
Campos dos Goytacazes-RJ. To obtain data, it uses a questionnaire prepared in 
google forms, with multiple choice questions, open and closed. This is an 
exploratory, qualitative and quantitative research with data analysis from the 
perspective of different authors, represented by Moraes (1997; 2007), Levy (1988; 
1993; 1996; 2000; 2010), Souza (2003), Moran (2002; 2013), Kenski (2013), Adams 
(2000) and others. The results indicate that schools have some technological 
resources, but teachers sometimes fail to use them for lack of time, change the 
difficulty of the methodological and practical handling failure of equipment available in 
schools. Nevertheless, it recognizes the importance of using resources for learning 
education and training and training carried out by technological mediators that 
provide confidence and willingness to change in methodology. 
 

 

 

Keywords: Education, Information and Communication Technology, Nucleus of 

Educational Technology, technological resources. 
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INTRODUÇÃO 

 

  Chega-se ao século XXI, e através da internet e importantes autores cita-se 

que os imigrantes digitais são aquelas pessoas que aprenderam a usar as 

tecnologias digitais ao longo de suas vidas adultas e procuram se enquadrar no 

processo de uso da tecnologia. O professor tem um papel que, muitas vezes, ele 

próprio não percebe a importância: podendo agir como facilitador junto aos seus 

alunos no processo de ensino aprendizagem, apropriando-se das oportunidades 

oferecidas. A Secretaria Estadual de Educação do estado do Rio de Janeiro-

SEEDUC/RJ, tem como proposta um projeto de apoio ao docente no que diz 

respeito ao uso da tecnologia em sala de aula, alocado no Núcleo de Tecnologia 

Educacional-NTE, que vem oferecendo aos professores da rede estadual de ensino 

do Rio de Janeiro capacitações desde o ano de 1999.  

  Diversos autores brasileiros associam o uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação-TICs, a um melhor aproveitamento do aluno. O uso das Tecnologias 

de Informação e Comunicação-TICs como parte do cotidiano, a geração de alunos 

inseridos nas unidades escolares, jovens nascidos a partir da disponibilidade de 

informações rápidas e acessíveis na rede de computadores, a web, tem afinidades 

com o uso do computador, tablet, aplicativos para celular, jogos de raciocínio lógico, 

que se bem planejados e conduzidos podem ser utilizados pedagogicamente. O 

professor é parte integrante neste universo, enfrentando o desafio das mudanças no 

processo ensino aprendizagem. 

      Como objeto de estudo, optou-se pela pesquisa e observação sobre o uso 

dos recursos tecnológicos dentro de quatro unidades escolares estaduais em 

Campos dos Goytacazes-RJ. Os objetivos específicos perpassam pela evolução da 

tecnologia voltada ao ensino público, identificando os projetos governamentais e a 

percepção dos docentes quanto ao uso da tecnologia e adaptação da metodologia 

em sala de aula, após capacitações oferecidas pelo Núcleo de Tecnologia 

Educacional-NTE. 

 O critério metodológico utilizado nesta pesquisa foi a abordagem qualitativa 

em relação ao problema, possui caráter exploratório, sendo descritiva quanto aos 

objetivos citados e bibliográfica mediante respaldo e conhecimento dos autores que 
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ajudaram nos instrumentos a serem observados e no questionário aplicado. 

Destaca-se um universo de 100 (cem) professores que já participaram das oficinas e 

treinamentos oferecidos pelo NTE ou PROINFO, nos anos de 2013, 2014 ou 2015, 

em quatro Unidades Escolares de Ensino Médio sendo localizadas na área urbana e 

rural o município de Campos dos Goytacazes-RJ, por possuírem laboratório de 

informática educativa e recursos digitais. 

 Neste sentido, o presente estudo justifica-se através das pesquisas 

realizadas e investigação por meio de abordagens qualitativas e recursos 

estatísticos complementares para demonstrar o problema em questão. 

 A dissertação está dividida em cinco partes, na primeira mostra-se uma 

retrospectiva sobre o início da informática na educação, os projetos governamentais 

propostos, suas abordagens teóricas, na segunda parte fala-se sobre a formação de 

docentes para as práticas pedagógicas, na terceira parte discorre-se sobre o 

contexto histórico do NTE e suas atribuições. Já a última parte aponta o 

desenvolvimento metodológico utilizado para chegar aos objetivos traçados e, 

apresentação dos resultados da pesquisa. 

 

PROBLEMA 

 

Como capacitações realizadas pelo Núcleo de Tecnologia Educacional, no 

período de 2013-2015, têm auxiliado no uso dos recursos tecnológicos nas práticas 

pedagógicas nas unidades da rede pública estadual de Campos dos Goytacazes - 

RJ? 

 

HIPÓTESE INICIAL 

Acredita-se que as capacitações oferecidas pelo Núcleo de Tecnologia 

Educacional-NTE auxiliam nas mudanças metodológicas dos docentes das unidades 

escolares, no entanto o uso de recursos tecnológicos é limitado em função de falta 

de disponibilidade na rede pública estadual de ensino em Campos dos Goytacazes. 
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OBJETIVO GERAL 

 

  Analisar de que forma as capacitações docentes desenvolvidas pelo Núcleo 

de Tecnologia Educacional, NTE RJ-01 vêm auxiliando no uso dos recursos 

tecnológicos na prática pedagógica docente nas escolas públicas estaduais na 

unidade de Campos dos Goytacazes- RJ. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Descrever a evolução da tecnologia na educação voltada para o ensino 

público; 

2. Identificar a trajetória e os projetos governamentais que envolvem o uso dos 

recursos tecnológicos e da informática na educação; 

3. Identificar a percepção dos docentes capacitados pelo NTE-RJ01 - Campos 

dos Goytacazes-RJ quanto a influência em sua metodologia de ensino e 

interesse na capacitação continuada; 
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JUSTIFICATIVA 

O uso da informática na educação, na visão de alguns autores como Pierre 

Lévy, José Manuel Moran entre outros, pode influenciar no processo ensino 

aprendizagem, assim como nos docentes em suas propostas pedagógicas, 

utilizando metodologias mais criativas e envolventes para uma melhor participação 

dos alunos, à luz do interesse, da satisfação pelo aprendizado, vislumbrando um 

futuro enriquecedor. 

Sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação-TICs na 

educação, surge a necessidade de verificar-se a importância das capacitações 

oferecidas pelo Núcleo de Tecnologia Educacional-NTE em Campos dos 

Goytacazes-RJ, aos docentes das unidades escolares estaduais.  Essas 

capacitações vêm sendo oferecidas há mais de duas décadas, dedicando-se ao 

estudo sobre a influência da informática na educação e uso de recursos 

tecnológicos, fomentando nos docentes sua utilização nas práticas pedagógicas. 

  As pesquisas acadêmicas e cientificas facultam o desenvolvimento e o 

interesse das políticas públicas, mostrando as ocorrências positivas ou negativas. 

Com isso, trazem maiores possibilidades de desenvolvimento e troca de 

experiências entre pessoas, comunidades, docentes e discentes das diversas 

camadas da população, oportunizando o conhecimento dos projetos e incentivos 

relacionados à informática na educação.  

  Fomenta-se o uso da tecnologia em sala de aula, baseando-se em 

experiências e estudos sobre alunos que adaptam-se a essa prática, os docentes 

reconhecem que sua utilização é importante e órgãos estaduais e federais como 

Ministério da Educação e Cultura-MEC e a Secretaria de Estado de Educação do 

Rio de Janeiro-SEEDUC/RJ, disponibilizam em seu site atividades com a utilização 

dos recursos tecnológicos para serem utilizados diariamente. 

  As capacitações oferecidas pelo Núcleo de Tecnologia Educacional-NTE, tem 

por objetivo orientar, auxiliar e verificar junto aos docentes as necessidades diárias 

quanto ao entendimento do uso dos recursos tecnológicos, objetos de aprendizagem 

e aplicativos relacionados às Novas Tecnologias de Comunicação e Informação-

NTICs em sala de aula. 
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  Neste sentido, justifica-se o presente estudo devido à importância da análise 

das capacitações para os professores, dos recursos tecnológicos, assim como a 

utilização pedagógica dos equipamentos dentro das unidades escolares, e a trilha da 

discussão interdisciplinar vem de encontro com a aproximação da realidade 

interferindo no processo ensino aprendizagem, juntamente com as experiências 

ocorridas por diversos profissionais da educação. 
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1. AS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NO BRASIL 

 

 Segundo Piletti e Piletti (2014), chegou-se ao século XIX, ainda sem uma 

politica educacional considerada consistente no Brasil. A elite monárquica pouco se 

importava com o ensino da maioria da população, principalmente rural, analfabeta e 

escrava e educava seus filhos com preceptores, ou seja, professores particulares. 

Com a chegada do período republicano, por volta de 1889, surge a escola seriada, 

mas as unidades escolares eram poucas e disputadas pela classe média. 

Para Aranha (2006), em meados do século XX, mudanças ocorridas 

causavam preocupação a todos. Os Parâmetros Curriculares Nacionais, após a LDB 

de 1996, cuja visão estava na mudança da pedagogia comum, propunham aos 

alunos uma variedade de ensinamentos com temas transversais integrados nas 

diversas áreas do saber que os fizessem raciocinar e serem críticos em suas 

atitudes. Como o século foi marcado pela ciência e tecnologia, muitas conquistas 

foram alcançadas nos meios audiovisuais, tecnológicos e meios de comunicação. A 

internet passa a fazer parte da educação provocando perplexidade entre 

questionamentos da modernidade tecnológica e a escola adormecida 

Conforme Aranha (2006), projetos inovadores são implantados:  

 

(...) Nas três últimas décadas, em vários estados brasileiros 
educadores tentaram implantar projetos inovadores. 
Acrescentem-se os núcleos de estudos e pesquisas, 
fecundando uma geração de educadores e historiadores da 
educação capazes inclusive de elaborar teorias adequadas à 
compreensão da realidade brasileira (ARANHA, 2006, p.346). 

 

 

 O avanço tecnológico, no século XX, proporciona o crescente 

desenvolvimento com visão para a transformação do docente e do uso pedagógico 

do computador para contribuição da educação (ARANHA, 2006). Como nos mostra 

a Associação Brasileira de Educação-ABED (2012): 
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O uso de computadores para a educação projeta uma nova 
abordagem de ensino, visto que, nela, os estudantes acessam 
os conteúdos e atividades no ambiente virtual e realizam sua 
autoaprendizagem tutorada e/ou parcialmente mediada por 
tecnologias informatizadas - semipresenciais, na medida em 
que o ensino e aprendizagem ocorrem: uma parte mediada 
pelo ambiente tecnológico online e outra parte na sala de aula 
convencional do ensino formal em contato com colegas, 
docentes e os recursos de aprendizagem (ABED, 2012, p.58). 
 
 

 Com tanto acesso à informação, muita coisa mudou, desde as 

enciclopédias serem deixadas de lado à utilização dos sites de busca. Os quadros 

negros perderam espaço, para quadros brancos, giz de pó para caneta com tinta e, 

assim também, ocorreu com os recursos digitais: transparências para retroprojetor e, 

logo depois, para as apresentações no computador usando o PowerPoint. Com a 

evolução e tendência do homem em busca do melhor, surgem máquinas mais 

potentes, equipamentos com alta velocidade e cada vez menores, abusando de um 

mercado competitivo e ganhando espaço entre educandos e educadores (MORAN, 

MASSETO e BEHRENS, 2013). 

Segundo Kenski (2007), o educador, na sua ação pedagógica, não apresenta 

apenas informação, orienta o aluno para a aprendizagem através de suas escolhas, 

atitudes diante do conhecimento, leituras de mundo, e até mesmo seu 

comportamento aberto. Assim, o professor tem sua função ampliada e a escola 

passa a ser espaço de trocas. 

Valente (1993), nos mostra a tecnologia a serviço da educação: 

 

A Informática Educacional é o processo que coloca o 
computador e sua tecnologia a serviço da educação. Portanto, 
todos os aspectos e as variáveis neste processo deverão estar 
subordinados à consideração de que a essência da IE é de 
natureza pedagógica, buscando assim melhorias dos 
processos de ensino-aprendizagem de forma a levar o aluno a 
aprender, e o professor a orientar e auxiliar esta aprendizagem, 
tornando-o apto a discernir sobre a realidade e nela atuar 
(VALENTE, 1993, p.26). 

Na figura a seguir, observa-se a evolução da tecnologia utilizada em sala de 

aula desde 1890 até os dias de hoje: 
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A evolução da tecnologia na sala de aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 : Evolução da tecnologia em sala de aula, de 1890 a 2013. 
Fonte: ( GEEKIE, 2015). 

 
 
 

 A evolução da tecnologia em sala, retirada do Site Geekie (2015), mostra 

que o quadro negro chegou para facilitar as aulas, as imagens estáticas. A máquina 

de Skinner prometeu perguntas e respostas, o retroprojetor apareceu, surgiram os 

programas de TV educacionais, projetores de vídeos, cartões de resposta, 

computadores pessoais, internet, lousas digitais e quadros interativos, o YouTube, 

http://www.geekie.com.br/
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smartphones, tablets e aplicativos para celular, tudo para melhorar a qualidade do 

ensino e da aprendizagem. 

 A tecnologia, portanto, sempre esteve presente nas escolas, com versões 

diferenciadas, mas com o século XX chega a internet e muitos outros recursos que 

precisam ser explorados e reconhecidos para acenderem seus lugares e suas 

potências (LEMOS; LÉVY, 2011). 

 

 

1.1. Um recorte histórico da informática na educação no Brasil 

 

 Historicamente, a informática no Brasil teve início em 1971, porém, estudos 

comprovam que anteriormente, de acordo com Moraes (1997), várias universidades 

brasileiras já utilizavam o computador em suas atividades acadêmicas. A 

Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ, foi pioneira no seu uso em 1966, 

criando o Núcleo de Computação Eletrônica-NCE; a Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul-UFRGS, em 1973, também iniciava o processo de utilização do 

computador em algumas aulas e em 1975, um grupo de pesquisadores da 

Universidade Estadual de Campinas-SP-UNICAMP escreveu um documento de 

grande valor para o desenvolvimento do uso dos computadores na educação 

“Introdução de computadores nas Escolas de 2º grau”, que foi financiado pelo 

Ministério da Educação e Cultura e o Banco Internacional para a Reconstrução e 

Desenvolvimento-MEC-BIRD, conforme Programa de Reformulação do Ensino-

PREMEN/MEC. 

 A UNICAMP e UFRGS nas décadas de 70 e 80, apoiadas nas teorias de 

Jean Piaget e nos estudos de Papert, desenvolveram trabalhos de suma importância 

sobre a aprendizagem significativa, utilizando a linguagem de programação voltada 

para o ambiente educacional “LOGO”, o termo deriva do grego “logos” que significa 

“palavra”, significando comandos de linguagem, no  laboratório de Estudos 

Cognitivos-LEC, do Instituto de Psicologia, prioritariamente com crianças das 

escolas públicas (MORAES,1997). 

Segundo Almeida (2000), surgiram duas grandes linhas para a informática na 

educação: a primeira com o próprio ensino de informática e de computação e a 
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segunda grande linha com o objetivo de desenvolver o ensino nas diferentes áreas 

do conhecimento utilizando a informática como auxílio  no processo de ensino 

aprendizagem. As duas linhas são focadas no professor, no aluno, no computador 

ou nos programas, objetivando o aprendizado na escola. 

 

Essa modalidade tem provocado reações por parte de alunos e 
professores. Os alunos tentam dinamizar o uso do 
microcomputador – descobrem formas mais criativas de 
explorá-lo e estabelecem uma interação com a máquina muito 
diferente daquela imposta pela escola. A partir da reação dos 
alunos e diante da constatação de que os microcomputadores 
são apenas extos e pacientes transmissores de informações, 
os professores questionam a sua própria prática e o papel da 
escola (ALMEIDA, 2000, p.26). 

 

  Segundo o PRONINFE (1994), em 1989 foi realizado o I Seminário Nacional 

de Informática na Educação, sendo patrocinado pelo Ministério da Educação e 

Cultura-MEC, Secretaria Especial de informática-SEI e Conselho Nacional Cientifico 

e Tecnológico-CNPQ, sediado na Universidade de Brasília-UNB. No evento buscou-

se subsídios para a elaboração do Programa de Informática na Educação e, a partir 

deste processo, nos meses seguintes, foram realizados seminários em outras 

cidades e uma série de medidas governamentais foram determinadas. Em janeiro de 

1983, foi criada uma comissão especial junto à Secretaria Especial de Informática e 

propuseram que as Universidades se unissem para a implatação dos centros-piloto, 

voltados para o desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre o uso do 

computador como instrumento auxiliar no processo ensino aprendizagem. 

Cinco universidades brasileiras - Universidade Federal do Rio Grande do Sul-

UFRGS, Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, Universidade Estadual de 

Campinas-UNICAMP, Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG e Universidade 

Federal do Rio de Janeiro-UFRJ- foram selecionadas, de acordo com critérios do 

Ministério da Educação e Cultura-MEC, para implantarem os Centros - Piloto do 

Projeto EDUCOM. Em março de 1985, o Projeto Educação e Computador-EDUCOM 

foi implementado nelas, sendo um experimento de natureza intersetorial de caráter 

essencialmente educacional (BRASIL, 1944).  
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 De acordo com registros de Pretto (1999), ainda em 1984, o MEC assumiu 

a liderança de informatização da educação, firmando convênio com as universidades 

e a Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa (Funtevê), órgão do governo federal 

sob competência da coordenação e supervisão da aplicação de tecnologia 

educacional, responsável por iniciar as atividades de implantação dos centros. Mas, 

em 1985, se dá o término do governo militar e a transição governamental, com isso 

as instituições federais passam por transições políticas e administrativas, que 

interferiram no funcionamento dos centros e projetos: o governo considerou 

irrelevante o gasto com esta pesquisa que foi, a partir de então, sustentada apenas 

pelo MEC. 

 Em pesquisas feitas no livro do PRONINFE (1994), destaca-se o ano de 

1986 com a criação do Comitê Assessor de Informática e Educação do MEC-

CAIAC/MEC e também a aprovação do Programa de Ação Imediata em Informática 

na Educação, cuja principal proposta foi a realização de concursos anuais de 

“software” educacionais brasileiros e implantação dos centros de informática no 

ensino fundamental e médio. Além disso, o comitê deu prosseguimento às 

pesquisas incrementando o Projeto EDUCOM e também criando o Projeto FORMAR 

para professores, técnicos das secretarias de educação e colégios federais de 

ensino técnico. 

 Segundo Almeida (2000), o Projeto FORMAR foi implantado na UNICAMP, 

oferecendo cursos de especialização na área de informática na educação nos anos 

de 1987 e 1989. A UNICAMP foi selecionada por ter uma equipe competente e além 

disso, já ter a experiência com o Núcleo de Informática Aplica à Educação-Nied. Os 

curso FORMAR I e FORMAR II atenderam aos professores de Secretarias de 

Educação, da área de educação especial e também do ensino técnico e 

universidades. 

 

A realização do Projeto FORMAR e a implantação de CIE-
Centros de Informática Educativa, decorreram dp 
conhecimento acumulado no Projeto EDUCOM, cujos fatos que 
o circunstanciam se confundem com a formação histórica da 
informática educativa no Brasil, considerando que em torno 
dele gravitam fatos relevantes capazes de oferecer subsídios 
para o estabelecimento de diretrizes e ações para o setor 
(BRASIL, 1994). 
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 Em 13 de outubro de 1989, com a portaria ministerial/GM nº 549, segundo 

Brasil (1994),  o Programa Nacional de Informática na Educação-PRONINFE foi 

criado a fim de criar impacto e fortalecer o conhecimento na área da informática na 

educação, favorecendo a renovação pedagógica com a qualificação e visando a 

socialização e ao uso da informática na educação. 

 Em 1990, de acordo com Moraes (1997), surge uma nova portaria 

extinguindo a anterior, incorporando o programa do MEC a uma nova secretaria 

devido à racionalização administrativa. Nessa ocasião, o Plano de Ação Integrada- 

PLANINFE é aprovado pelo Ministério da Educação para o período de 1991 a 1993. 

Os objetivos do Plano de Ação Integrada-PLANINFE e Programa Nacional de 

Informática Educativa-PRONINFE pemaneceram os mesmos: formar professores 

com a intenção e foco na qualificação profissional, só que, com o envolvimento de 

empresas como SENAI e SENAC, escolas técnicas e universidades. 

 

(...)É fundamental perceber que a crise com a qual se vem 
deparando a educação brasileira nas últimas décadas requer 
uma mudança no enfoque para solução dos problemas. Esse 
enfoque deverá estar direcionado para a visão de um mundo 
globalmente interligado, onde os fenêmenos biológicos, sociais, 
culturais e educacionais mostram-se interdependentes 
(BRASIL,1994, p.20). 
 
 

 
 De acordo com Nascimento (2007), o PRONINFE mantinha um enfoque na 

criação e produção de softwares. Grupos interdisciplinares tinham como objetivo a 

produção e avaliação de programas educativos para computadores, incentivando, 

assim, a pesquisa para a aquisição de softwares educativos para órgãos públicos 

com os devidos padrões de qualidade e sua catalogação em bancos de dados 

visando a uma futura consulta em cada área. A fundamentação visava incentivar a 

consolidação dos laboratórios de informática nas escolas. O Plano de Ação 

Integrada-PLANINFE incentivava a formação dos professores para o uso das 

tecnologias em âmbito educacional, visando à importância da capacitação e 

posterior desenvolvimento dos processos cognitivos do indivíduo, verificando, 
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também, a necessidade de modificações relacionadas à escola, ao aluno e ao 

professor. 

 Segundo Moraes (1997), foi criada uma rubrica orçamentária específica no 

orçamento da União a partir de 1992, cujo objetvo era financiar as atividades 

setoriais, por acreditar na sua importância diante das pesquisas e planejamentos já 

executados pelo menos por mais cinco anos pela coordenação de programas. Para 

a coordenação foi criada uma Comissão Central de Coordenação junto à Secretaria 

Geral do MEC e os representantes afins, inclusive do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas-INEP e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior-CAPES, cuja função era elaborar um centro de gerenciamento nacional das 

atividades criadas pelos núcleos dispostos por todo o país. Buscava-se  além de 

tudo,  o financiamento do setor. 

  
 

De um modo geral, este foi o modelo de informação da 
educação brasileira proposto pelo Ministério da educação até 
1995. Em sua essência mais profunda, o modelo buscava, 
desde o primeiro momento, a criação de ambiente de 
aprendizagem, nos quais professores e alunos pudessem 
experienciar o que é o processo pessoal e coletivo de 
aprendizagem, usando as novas ferramentas oferecidas pela 
cultura atual. Seja através da pesquisa, da formação de 
recursos humanos e criação de diferentes centros e 
subcentros, a grande preocupação da comunidade educacional 
foi a busca de um novo paradgma educacional capaz de 
sinalizar mudanças mais profundas tanto na arte de ensinar 
quanto na de aprender (MORAES, 1997, p.15). 

 
 
 
 
 

A portaria nº 522/MEC de 1997, segundo Nascimento (2007), fundamenta a 

criação do Programa Nacional de Informática na Educação-PROINFO , cujo objetivo 

era promover a utilização pedagógica da informática na rede pública de ensino 

fundamental e médio, sendo monitorado pela Secretaria de Educação a Distância 

(SEED), por intermédio do Departamento de Infra-estrutura-DITEC, em uma parceria 

com as secretarias municipais e estaduais. O funcionamento era descentralizado, 

sendo a coordenação sob a responsabilidade federal e sua operacionalização pelos 

estados e municípios. O programa teve a responsabilidade com a doação e 
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instalação dos computadores nas escolas públicas de educação básica, as quais 

passaram a receber a assistência dos Núcleos de Tecnologia Educacional-NTEs. A 

equipe de profissionais que formam os NTEs foi capacitada pelo PROINFO, com o 

objetivo de dar suporte às escolas e fomentar a incorporação do uso das tecnologias 

na educação. 

Segundo Moraes (1997), o programa foi favorável ao sucesso no setor 

educacional, principalmente com os projetos que passaram por contextualizações 

devido aos interesses e diversidades culturais regionais, apesar de o Ministério 

propor um modelo que melhor lhe interessava, com os centros e núcleos em cada 

estado da federação. Na visão de Pretto (1999), foi necessário entender e verificar a 

função das políticas de telecomunicações e, consequentemente dos empresários 

que faziam parte nesta área, isso porque se as escolas públicas estivessem 

conectadas à internet, o conhecimento e a cultura dos professores, alunos e 

comunidade em geral seriam favorecidos, fortalecendo a produção do conhecimento 

e o ensino aprendizagem. Ainda, na visão de Moraes (1997), por todo crescimento 

dos projetos de informática educativa, coube ao estado à responsabilidade, e não 

havendo imposição do Governo Federal. 

Segundo Pretto (2000), o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de 

Educação-CONSED, deveria orientar na construção dos projetos estaduais 

conforme o direcionamento do Ministério da Educação e Cultura-MEC. Assim, as 

escolas deveriam enviar seus projetos para uma comissão do estado que os 

julgasse e, sendo coerentes, seriam encaminhados ao MEC para análise final. 

Ramos (2009) reforça a necessidade do conhecimento da tecnologia: 

 

(...) se queremos um tecnodemocracia, vamos precisar formar 
sujeitos para isso. Precisamos pensar em alfabetização 
tecnológica para todos, pois quem não compreende a 
tecnologia não vai poder opinar sobre o que fazer com ela. 
Felizmente a sociedade está mais atenta sobre esta 
necessidade e tem buscado equipar as escolas; há também 
muitos projetos de inclusão digital que buscam ampliar o 
acesso às novas tecnologias (RAMOS, 2009, p.44). 
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Segundo dados do site do MEC, mediante criação do Decreto nº 6300/2007,  

o Programa PROINFO, criado pela portaria 522 em 1997, passou a ser Programa 

Nacional de Tecnologia Educacional, tendo como principal objetivo promover o uso 

pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas redes públicas de 

educação básica (MEC, 2012). 

De acordo com os dados do MEC (2012), o PROINFO funcionou de forma 

descentralizada em cada unidade da Federação possuindo uma Coordenação 

Estadual, e os Núcleos de Tecnologia Educacional-NTE que com sua parceria, 

reuniram profissionais e especialistas em tecnologia de hardware e software. O 

MEC/FNDE, eram os responsáveis pela compra, distribuição e instalação de 

equipamentos nos laboratórios de informática, computadores interativos 

(PROJETOR Proinfo) e UCA (Um Computador por Aluno), nas escolas públicas de 

educação básica, ficando sob a responsabilidade das prefeituras e governos 

estaduais o dever de montar a estrutura das escolas (PROINFO, 2015). E ainda de 

acordo com os dados do PROINFO (2012), o “E-PROINFO”, desenvolvido pela 

Secretaria de Educação a Distância-SEED, foi um ambiente virtual que apoiou o 

processo ensino aprendizagem:  

 

(...) baseado em Tecnologia Internet, que permite concepção, 
implantação e operacionalização de uma infraestrutura 
completa para criação, condução e administração de ambientes 
de aprendizagem, tais como cursos a distância, complementos 
a distância para cursos presenciais, projetos de pesquisa, 
projetos colaborativos e diversas outras formas de apoio 
remoto(...). O e-ProInfo possui uma estrutura definida, porém 
flexível, que permite concepção, estruturação e condução de 
cursos ou eventos educacionais e até mesmo a manutenção de 
comunidades virtuais, visando a apoiar o processo de ensino-
aprendizagem. Além disso, permite que estas atividades sejam 
conduzidas exclusivamente a distância ou de forma mista, isto 
é, parte presencial e parte a distância, conforme o contexto, 
conveniência ou estratégia educacional adotada (MEC, 2012).  

 

 
O Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia Educacional-

ProInfo Integrado, de acordo com o Portal do MEC (2015), continua voltado para o 

uso pedagógico e didático das Tecnologias da Informação e Comunicação-TICs no 

cotidiano das escolas, distribuindo equipamentos tecnológicos nas escolas da rede 
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pública e oferecendo recursos multimídia e digitais pelo Portal do Professor, pela TV 

Escola e DVD Escola, pelo Domínio Público e pelo Banco Internacional de Objetos 

Educacionais (Portal do MEC, 2016). 

A seguir, a cronologia apontada por Moraes (1997) em seus relatos na 

primeira Revista Brasileira de Informática na Educação, e constatada através dos 

dados do livro PRONINFE (1994), será apresentado no quadro, evidenciando que os 

problemas encontrados na informática na educação são de natureza sistêmica e 

necessitam que o planejamento seja totalizado e repensado prioritariamente visando 

às informações que influenciem na aprendizagem dos alunos. Os recursos 

disponibilizados e apropriados de maneira adequada facultaram tanto alunos quanto 

professores, visando à melhoria da qualidade do ensino, até os dias atuais. 

 

Quadro 01-  Uma síntese para a Informática na Educação 

 DATAS IMPORTANTES PARA A INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO 

1966 NCE-Núcleo de Computação  

 
1970 

CAPRE- Comissão Coordenadora da Atividade de Processamento Eletrônico 

Digibrás- Empresa Digital Brasileira 

SEI- Secretaria Especial de Informática 

 
1971 

Projeto EDUCOM – uso do computador para o ensino de física_USP_São Paulo 

UFRJ/UNICMP/UFRGS 

 
1973 

 
1975 

NUTES-Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde_UFRJ 

CLATES-Centro Latino Americano de Tecnologia Educacional_UFRJ 

Simuladores de Física para alunos_UNICAMP-SP 

Introdução de computadores em algumas escolas de 2º grau_financiado pelo MEC 
e BID 

1976 A UNICAMP envia pesquisadores para Massachusets/EUA, criando grupos 
interdisciplinares de estudo e a linguagem de computação chamada “LOGO”. 

1977 A UNICAMP inicia o uso da computação para crianças 

1980 LEC-Laboratório de Estudos Cognitivos, do instituto de Psicologia da UFGRS, 
usando a linguagem “LOGO”. 

 
1981 

I Seminário de Informática na Educação, Brasília-DF, UnB, promoção: 
MEC/SEI/CNPq 

Aprovação do documento: Subsídios para a implantação do Programa de 
Informática na educação, MEC/SEI/CNPq/FINEP 

1982 CENIFOR-MEC: Assume o compromisso de criar instrumentos e mecanismos que 
possibilitem os estudos da informática na educação 

II Seminário Nacional de Informática na Educação, UFBa-Salvador-Bahia 

1983 SEI-Criação da comissão especial de informática na educação Portaria nº001/83 

NIED-Núcleo Interdisciplinar de Informática Aplicada à Educação-UNICAMP, apoio 
do MEC 

Projeto EDUCOM 

1984 CENIFOR-Centro de informática Educativa, aprovação do regimento interno, 
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Portaria nº27/29 de março de 1984 e FUNTEVÊ 

MEC-Ministério de Educação e Cultura, assume o processo de informatização da 
educação 

EDUCOM-coube ao CENIFOR a responsabilidade pela implementação, 
coordenação e supervisão técnica do projeto EDUCOM 

1985 Aprovação do novo regimento interno da CENIFOR, portaria nº246 de 1985 Funtevê 

Aprovação do Plano Setorial Educação e Informática pelo Conin/PR 

1986 Inicia uma nova fase da informática na educação 

Criação do Comitê Assessor de informática na educação de 1º e 2º grau-Caie/Seps 

Aprovação do Programa de Ação Imediata em informática na educação e extinção 
do Caie/Seps para MEC 

Projeto EDUCOM- coordenação e supervisão técnica transferidas para Seinf/MEC 

I Concurso Nacional de Software Educacional e da comissão de Avaliação do 
Projeto EDUCOM 

1987 Implementação do Projeto Formar I, Curso de especialização em Informática na 
Educação, UNICAMP 

II Concurso Nacional de Software Educacional 

Realização da jornada de trabalho de informática na Educação: subsídios para 
políticas, UFSC-SC e implementação dos Cieds-Centro de Informática Educativa 

1988 III Concurso Nacional de Software Educacional 

II Curso de Especialização em Informática na Educação -Formar II 

CIEDs_Centro de Informática Básica 

1989 COEBA-Jornada de Trabalho Luso-Latino-Americana de informática na educação, 
promovido pela OEA e Inep/MEC, PUC/Petrópolis-RJ 

PRONINFE-Programa Nacional de Informática Educativa, instituída pela secretaria 
geral do MEC 

1990 PLANIN-Plano Nacional de Informática e automação 

Aprovação do regimento interno do Proninfe 

Reestruturação ministerial e transferência do Proninfe para Senete/MEC 

Integração de metas e objetivos do Proninfe / MEC no Planin / MCT  

1991/1993 PLANINFE-Plano de Ação Integrada-MEC 

1992 Criação da rubrica específica para ações de informática educativa no orçamento da 
união 

CIES/CIET/CIED/NIEDS 

1992/1996 Paralisação dos Projetos por falta de pagamento da cota anual brasileira. 

1997 PROINFO-Programa Nacional de Informática na Educação_Portaria 522/MEC 

Cete-Centro de Experimentação em Tecnologia Educacional 

NTE-Núcleo de Tecnologia Educacional 

 

Fonte: Adaptado pela autora segundo dados de MORAES (1997), Revista Brasileira 

de Informática na Educação, nº1. 

 

Segundo Kenski (2013), as tecnologias chegaram para auxiliar a educação, 

elas precisam ser trabalhadas de maneira inovadora. Muitas vezes, quando se 

utilizam equipamentos novos, precisa-se de esforço para descobrir, utilizar e 

desvendar, e assim é com a tecnologia: precisa-se conhecê-la desvendá-la e utilizá-

la a nosso favor. Os avanços da tecnologia propiciam uma dinamização na sala de 
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aula, e a inovação do professor na busca pela forma de correlacionar tecnologia com 

a sua metodologia, pode fazer a diferença no aprendizado dos alunos. 

Segundo Aranha (2006), a principal característica da “sociedade 

informatizada” é observada pelo excesso de informações, por isso temos a 

necessidade de prestar muita atenção, selecionando o que é incentivado para o 

estudo dos alunos. O uso de computadores e o acesso à internet possibilita uma 

visão do mundo que deve ser mostrada de maneira que haja interação e troca, não 

basta somente utilizar os novos recursos e não mudar a metodologia. Os novos 

recursos não podem fazer parte só de um acervo escolar, mas também transformar 

a velha escola. Uma vez que os recursos permanentes e úteis estão sempre lá, a 

disposição de todos, como, por exemplo, o quadro negro e o giz, o importante é a 

atualização dentro de todo o processo. 

 Souza (2003), nos afirma ainda que: 

A informática superou outros meios de comunicação, 

principalmente pela velocidade com que as coisas se realizam. 

Neste universo, o básico é buscar e saber usar a informação. É 

mais importante adquirir habilidades para manusear um 

catálogo, uma enciclopédia, um dicionário, um CD-ROM, uma 

gramática, a Internet, do que a memorização de regras 

(SOUZA, 2003, p. 53).  

O pensamento inovador é estimulante, gerando nas unidades escolares 

desafios que rompem barreiras da educação formal, que já está desgastada, pois 

ocorre de maneira condicionada em que o aluno é mero receptor. Atualmente, o uso 

dos recursos tecnológicos na educação favorece alunos e professores para que 

sejam investigadores, façam parte de uma troca de aprendizados (PETRAGLIA, 

2011). 

Para Behrens (2013), a tecnologia vai mais além: 

A revolução tecnológica atingiu o povo em geral, não foi uma 
reestruturação só da comunidade científica, mas do universo 
como um todo. Na realidade, os satélites permitem que se 
perceba imagens de todos os países simultaneamente nas 
televisões instaladas nas casas de muitas famílias, e alguns 
eletrodomésticos de uso diário já incorporam tecnologia 
desenvolvida para microcomputadores (BEHRENS, 2013,p.27). 
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 De acordo com Recuero (2014), desde 2008 as redes sociais digitais estão 

favorecendo a comunicação mundial, por meio de vídeos, blogs, sites, mensagens 

eletrônicas, twitter, Orkut, facebook, e outros meios de comunicação que estão 

fazendo a diferença na divulgação de informações, campanhas políticas e na 

educação. “Elas conectam não apenas computadores, mas pessoas” (p.17). Com o 

advento da Internet pode-se sentir várias mudanças na sociedade, as comunidades 

criadas podem distribuir e receber importantes informações, facultando também o 

aprendizado. 

 Segundo Moran, Masetto e Behrens (2010, p.13), mudar a educação, e 

“Educar é, simultaneamente fácil e difícil, simples e complexo”. Viaja-se nessas 

palavras, mas a base é simplesmente saber acolher, motivar, mostrar valores, 

colocar limites e, principalmente, planejar as atividades a fim de que sejam 

desafiadoras para uma melhor aprendizagem.  

 

Só que as tecnologias móveis, que chegam às mãos de alunos 
e professores, trazem desafios imensos de como organizar 
esses processos de forma interessante, atraente e eficiente 
dentro e fora da sala de aula, aproveitando o melhor de cada 
ambiente, presencial e digital (MORAN, 2013, p.13). 

 

 Para Moran, Masetto e Behrens (2013), superar o paradigma newtoniano-

cartesiano nas últimas décadas do século XX, com toda a evolução da ciência 

envolvendo a física quântica, favorece a prática pedagógica visando o conhecimento 

deve estar integrada em redes de aprendizagem, a visão holística da aprendizagem 

se traduz na interdisciplinaridade, pois supera a fragmentação, a diluição do 

conhecimento, facultando outros valores. 

 A visão de Pierre Lévy sobre a chegada da tecnologia em seu ritmo 

acelerado: 

Esta característica do saber informatizado não é 
necessariamente condenável. Corresponde, em certos 
aspectos, ao que Jean-François Lyotard chamou de pós-
modernidade. O que significa o fim da preocupação com a 
verdade? Certamente não quer dizer que a partir de agora é 
permitido mentir, ou que a exatidão dos fatos não importa mais. 
A questão é apenas a de identificar uma mudança de ênfase, 
um deslocamento do centro de gravidade em algumas 
atividades cognitivas desempenhadas pelo coletivo social 
(PIERRE LÉVY, 2011, p.120). 
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 Os recursos tecnológicos introduzidos nas escolas não garantem por si 

essa mudança tão esperada nos alunos. Tal fala já foi anunciada por Kenski (2003, 

p.15) “para se ter um melhor ensino, é preciso que se façam reformas estruturais na 

organização da escola e no trabalho docente”. 

 

1.2. Abordagens teóricas sobre TICs 

 

A comunicação entre os povos se da através dos gestos, desenhos, da 

escrita e de muitas outras formas. A tecnologia pode ser vista como a soma das 

aplicações dentro dos contextos sociais, seus dispositivos e organizações que 

constituem em seu entorno. Ocorre uma simbiose entre o homem e a máquina, onde 

a máquina funciona como elemento cooperante e ativo durante os procedimentos de 

raciocínio dos sujeitos. A tecnologia vem sendo usada, auxiliando a criação feita 

pelo homem, esse processo se deu desde a criação do mundo, pelo ato de 

sobrevivência com a caça e a pesca, a descoberta do fogo, tudo com objetivos 

simplórios, mas com fundamentações exploratórias e complexas, visando suprir 

necessidades e aguçar o pensamento (LEMOS, LÉVY, 2010). 

Souza (2003) aponta que as tecnologias se sucedem uma a uma e o novo de 

hoje é o fruto de um amadurecimento de uma evolução que se desenvolve 

progressivamente, ou seja, “o novo de hoje é o avançado do ontem e o ultrapassado 

do amanhã” (p.25). 

Hoje tecnologia da comunicação e informação-TICs, possibilitam uma 

infinidade de ferramentas que vêm diminuindo o tempo e a distância, facilitando 

contato entre as pessoas de diversos lugares, instigando e divulgando o 

aprendizado e as descobertas (LÉVY, 2011). 

 Prensky (2001), utilizou-se em suas pesquisas de alguns descritores para as 

pessoas que demonstravam mudança em seu modo de agir mediante o uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação-TICs. Através de sua sensibilidade, 

observou que a geração mais nova, agia e pensava diferente de seus pais e 

educadores, por isso conseguiam dominar essa linguagem, falar e fazer, estudar e 

cantar, tudo ao mesmo tempo. O autor criou os termos ‘nativos digitais’ para essa 

faixa etária, e ‘imigrantes digitais’ para os mais experientes, que procuram se 
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adequar às novas tecnologias. Esses conceitos, por Prensky elaborados, não são 

utilizados para delimitar a idade dos usuários das novas tecnologias, mas para 

categorizar os indivíduos pelo contato que eles têm com elas.  

 

Não importa quanto os imigrantes desejem, os Nativos Digitais 
não voltarão atrás. Em primeiro lugar, não funciona: seus 
cérebros provavelmente já possuem padrões diferentes dos 
nossos. Em segundo lugar, seria um insulto tudo que sabemos 
sobre migração cultural. (...) Adultos imigrantes inteligentes 
aceitam a ideia que não sabem tanto a respeito deste novo 
mundo e aproveitam a ajuda de seus filhos para aprender a 
integrar-se. Imigrantes não tão inteligentes (...) passam a maior 
parte de seu tempo lamentando o quanto as coisas eram boas 
no “velho mundo” (PRENSKY, 2010, p.60). 

 

 

Segundo Lemos e Lévy (2010), nota-se um significativo contato do ser 

humano, com a cibercultura e o ciberespaço no século XXI, tudo está imerso na 

tecnologia; assim na educação não poderia ser diferente.  

A Cibercultura, para Lemos (2004), “é o conjunto tecnocultural emergente no 

final do século XX impulsionado pela sociedade pós moderna em sinergia com a 

microinformática e o surgimento das redes telemáticas mundiais(...) (p.21)”. E o 

Ciberespaço pode ser considerado uma “pós-cidade” virtual planetária, onde a 

diversidade já é mais exacerbada do que aquela das cidades físicas. Todos os tipos 

de imagens, músicas, textos, mundos virtuais se entrecruzam aí, em línguas cada 

vez mais divergentes. Vivemos em uma Ciberdemocracia planetária. 

 O espaço a que temos que nos adaptar é o ciberespaço, palavra essa que 

foi inventada em 1984 por Willian Gibson em seu romance de ficção cientifica 

Neuromance, que significa “o universo das redes sociais”. E segundo Lévy (2010, 

p.94), é definido como “espaço de comunicação aberta pela intercomunicação 

mundial dos computadores e das memórias dos computadores”.  

 Para entender melhor o Ciberespaço Pierre Lévy (2010) diz: 

(...) o novo meio de comunicação que surge da interconexão 
mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a 
infraestrutura material da comunicação digital, mas também o 
universo oceânico de informações que ele abriga, assim como 
os seres humanos que navegam e alimentam esse universo 
(p.17). 
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 Em tese, Coll (2010), nos reporta que, em diversos países, ocorrem 

avanços inegáveis sobre o uso das TICs nos diversos níveis da educação, porém, 

em alguns casos existe também a dificuldade de serem utilizadas diariamente, mas 

isso não impede de tornarem-se um potencial transformador, inovando nossas 

atitudes. 

  Moran (2011), nos mostra que a internet é uma mídia que facilita a 

motivação do aluno, por suas inesgotáveis maneiras de “viajar” e elevar o 

pensamento junto à pesquisa. Quando o professor elabora um momento de criação 

e confiança com os alunos, estes se sentem motivados e intuitivamente vão 

descobrindo e pesquisando através dos hipertextos, textos, sons, imagens que 

corroboram com o ensino aprendizagem. E a sala de aula pode transformar-se num 

ambiente de começo e fim de atividades motivadoras. 

 

 De acordo com o livro eletrônico do Comitê Gestor da Internet-CGI (2015) : 

 

Historicamente, as políticas públicas de fomento às TIC na 
educação – como é o caso do Programa Nacional de 
Tecnologia Educacional (ProInfo), do governo federal – deram 
maior destaque para a implantação de infraestrutura 
tecnológica nas escolas. Mais recentemente começaram a se 
fortalecer estratégias de capacitação do professor para o uso 
dessas ferramentas tecnológicas como instrumento pedagógico 
e para a produção de conteúdos digitais. No contexto da 
medição de impactos e de avaliação, a TIC Educação traz uma 
contribuição sobre a realidade brasileira ao reunir um conjunto 
abrangente de indicadores que podem explicar o estágio atual 
e os desafios que os gestores públicos e os atores escolares 
têm  pela  frente (CGI, 2014).  

 

 

Mediante dados do livro eletrônico TIC Educação 2014-CGI (2015), pode-se 

verificar que “apenas 30% dos professores de escolas públicas fazem da sala de 

aula o principal local de uso das TICs nas atividades com alunos”. Esses dados 

foram observados em escolas de áreas urbanas com acesso à internet nas redes 

públicas e particular no Brasil. Os docentes possuem interesse na utilização dos 

recursos educacionais digitais, contudo as dificuldades existem na infraestrutura e 

nas capacitações voltadas para o uso pedagógico. Mesmo com o crescente 
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incentivo e uso das TICs nas unidades escolares, o uso adequado ainda é um 

desafio para as políticas públicas e docentes. 

 Complementando a questão, seguem os dados abaixo:  

 

(...) 93% daquelas que possuem computadores estão 
conectadas à rede, sendo 92% nas escolas públicas e 97% nas 
escolas privadas. Quanto aos equipamentos presentes na 
escola, a proporção de instituições com computadores portáteis 
e tablets também é crescente: 79% das escolas públicas com 
computador possuem computador portátil (em 2013 eram 73%) 
e 29% possuem tablets (em 2013 eram 11%) (CGI, 2014). 
 

 

 Segundo Behrens (2013), a tecnologia veio para auxiliar o trabalho do 

homem, devendo ser aplicada como ferramenta facilitadora dentro da sociedade do 

conhecimento, propiciando que o docente contemple sua prática pedagógica com a 

informática, fazendo uso de softwares, celulares ou as redes sociais. Esses recursos 

inovadores facilitam o aprendizado do aluno, os projetos das escolas, a metodologia 

do professor, beneficiando a todos dentro e fora das unidades escolares. 

 

 

1.3. Abordagens Estatísticas das TICs no Brasil 

 

 O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br, 2014) foi criado em 1995, e 

desde então, busca a construção inclusiva da internet para os brasileiros. O 

crescente número de pessoas que acessam as redes vai ao encontro do 

reconhecimento do Comitê Gestor da Internet nos contextos nacionais e 

internacionais, como uma instituição promissora e conceituada. Na trajetória dos 

vinte anos de atividades em seu papel de “arquiteto e construtor de um moderno 

arcabouço de normas técnicas legais para a governança democrática”, agindo com 

transparência sobre o uso da internet no Brasil, tanto no setor privado quanto nas 

organizações sociais, do governo, das universidades e comunidades técnicas, visa 

contribuir para a consolidação das necessidades principais de seu uso. A 

disponibilização de dados estatísticos são relevantes e confiáveis por este comitê 

através de pesquisas sobre o uso das TICs no Brasil. 
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A produção de dados estatísticos sobre o acesso e uso das 
TIC, a cargo do Centro Regional de Estudos para o 
Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), ligado 
ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), 
é uma contribuição fundamental para as políticas públicas, para 
as pesquisas acadêmicas e para a própria indústria de 
tecnologia no Brasil. Esta publicação reforça o compromisso do 
CGI.br com o Brasil e com a produção periódica de dados 
estatísticos, que permitem estabelecer um debate aberto e 
profundo entre os atores dedicados à elaboração de diretrizes 
para o desenvolvimento socioeconômico e cultural do país 
apoiado pelo uso das TIC (CGI, 2014). 

 
  

 Os autores Lemos e Levy (2010) apontam que, na medida em que as 

informações são disponibilizadas na internet, seja por meio de imagens, som e  

leitura, a impressa torna-se igualitária. Textos e hipertextos fazem parte de 

processos distintos, mas todos com fundamental importância na evolução dos 

sistemas, auxiliando a memória coletiva, influenciando na evolução do sistema 

midiático, permitindo que todos acessem tudo e que a oferta agregue valores futuros 

para o desenvolvimento humano. 

 O Comitê Gestor da Internet no Brasil (2015) nos aponta que: 

 

 
A Internet é hoje um meio importante para o desenvolvimento 
social e pessoal, bem como para a construção de uma 
sociedade inclusiva e não discriminatória em benefício de 
todos. Assim, nosso principal objetivo é contribuir para que se 
possa desenvolver políticas públicas efetivas e eficazes, além 
de gerar informações que possam ser utilizadas tanto para o 
desenvolvimento da Internet no Brasil, quanto para o suporte a 
pesquisas acadêmicas que contribuam para a construção de 
conhecimento sobre o tema (CGI, 2015). 
 

 

Segundo dados extraídos do livro eletrônico do CGI (2015), atualmente o 

Brasil conta com aproximadamente 95 milhões de usuários da rede, em proporção 

crescente a cada dia. Detém à importância deste fato, foi necessário a elaboração 

de um documento sobre as legalidades do uso da internet. No ano de 2015 o Marco 

Civil da Internet foi aprovado pelo Congresso Nacional durante o “Encontro 
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Multissetorial Global Sobre o Futuro da Governança da Internet” NETMundial e 

sancionado pela Lei nº12.965 pela presidente da República. 

 De acordo com Recuero (2014), a internet é uma “rede de redes”. As 

constantes mudanças sofridas nas redes sociais provoca o surgimento de novos 

parâmetros culturais, como por exemplo, a mediação ser feita diretamente com o 

uso do computador. Assim acredita-se que pessoas necessitam adaptar-se ao uso 

da rede e deve haver interação do indivíduo no novo meio digital com o 

conhecimento e informações de vários grupos distintos. 

 

 Segundo a revista eletrônica (2013) no contexto escolar, nos mostra que: 

 

O avanço no uso de dispositivos como notebooks, tablets e 
celulares, que passam a fazer parte da vida cotidiana de uma 
parcela considerável das crianças e adolescentes, bem como 
dos professores que atuam nos Ensinos Fundamental e Médio, 
demonstra esse fato. Com a disseminação das redes sociais, 
se intensifica a discussão sobre as oportunidades e riscos do 
uso da Internet por parte dos jovens, fazendo emergir novos 
debates, como é o caso do tema do consumo e a exposição à 
publicidade na Internet (TIC EDUCAÇÃO, 2013, pag. 86). 

 

 

 Temas pertinentes a questões sobre o uso das TICs nas escolas brasileiras 

(CETIC, 2015) fazem parte das pesquisas direcionadas pelo Centro Regional de 

Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação-CETIC.br. Este 

centro disponibiliza livros eletrônicos com resultados e as análises sobre o uso 

pedagógico das TICs.  

De acordo com os dados da revista eletrônica (TIC Educação 2014), através 

de uma pesquisa por eles elaborada contou com a participação de alguns 

especialistas na área de educação e tecnologia, por meio de alguns aspectos para a 

análise por eles determinados. Sendo importante para o crescimento e 

reestruturação do processo metodológico dentro das unidades escolares e 

compreensão dos desafios acerca das TICs. A pesquisa foi realizada nas “escolas 

públicas estaduais e municipais, localizadas e, áreas urbanas do Brasil”, nas séries 

finais do ensino fundamental e 2º do ensino médio, nos meses de setembro a março 

de 2014. 
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As figuras que se seguem abaixo fazem parte desta pesquisa  do livro 

eletrônico “TIC Educação 2014”. As escolas foram pesquisadas para verificar 

“computador e Internet” e como resultado verificou-se a existência de pelo menos 

um computador dentro das unidades escolares públicas no Brasil. E dessas 92% 

possuíam acesso à internet, contatando-se que houve um aumento progressivo da 

presença de rede wireless (sem fio) nas escolas públicas (Figura 2), com 

estabilidade entre 2013 e 2014, (o que não afirma sua utilização pedagógica). 

 

Escolas com conexão de internet com Rede sem Fio 

 

 

Figura 2- Escolas com conexão na internet 
Fonte: CGI (2014) 

 

 

Com relação à velocidade, verifica-se uma predominância de baixa 

velocidade de conexão nas escolas públicas brasileiras: 41% delas foram 

declaradas pelos diretores com velocidade inferior ou igual à prevista pelo Programa 

Banda Larga nas Escolas-PBLE, que é 2 Mbps de velocidade, já 28% possuíam 

velocidades superiores e 31% das escolas não souberam responder. 
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Velocidade da conexão nas escolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Velocidade de conexão nas escolas 
Fonte: CGI (2014) 

 

Verificou-se pelo CGI que a sala do diretor ou coordenador pedagógico era o 

principal espaço de instalação dos computadores em 86% das escolas públicas. 

Observou-se isto devido à implantação do sistema de informação para registro de 

notas, frequência, matrículas e inscrições para os programas do governo assim 

como as prestações de contas. No que tange à importância, em 85% delas, havia 

computadores nos Laboratórios de Informática, o que possibilitaria o uso das TICs, 

porém observou-se que 16% das escolas não utilizam este espaço. 

Localização dos computadores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Localização dos computadores 
      Fonte: CGI (2014) 
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 Segundo dados do CGI (2014), em 39% das unidades escolares 

pesquisadas, os computadores foram instalados entre cinco e dez anos atrás. Em 

33% dessas, a instalação tem mais de dez anos. Já, em 62% delas, aconteceu 

apenas uma troca de equipamentos desde a sua primeira instalação, já em 81% das 

escolas, os equipamentos estavam ultrapassados e 88% das escolas públicas 

brasileiras necessitam de suporte técnico ou manutenção para um bom 

funcionamento. Mas o que se observa com a prática, é que a dificuldade de se 

manter uma equipe técnica que dê suporte a todas as escolas públicas é muito 

complicado, dependo de um plano de gestão, um gerenciamento e mapeamento dos 

equipamentos espalhados e de uma verba específica para cada região. O que nas 

unidades particulares, pode ser gerenciado sem muitos entraves e burocracias. 

De acordo com (CGI, 2014), os dados demonstraram que os docentes tinham 

procurado utilizar seus computadores portáteis como facilitadores dentro do 

processo ensino aprendizagem com o objetivo de minimizar os problemas de 

infraestrutura tecnológica. Conforme observa-se na figura 5, a relação de do uso de 

computadores portáteis, apenas 50% dos docentes das escolas públicas utilizam 

seus notebooks particulares nas unidades escolares devido à visão de que esses 

ajudam nas suas atividades. A pesquisa ainda é um dos meios em que mais se 

utiliza a internet em sala de aula (91%) e 76% dos docentes utilizam os recursos 

para mostrar conteúdos da internet aos seus alunos.  

 Proporção sobre o uso do computador portátil na escola 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Proporção sobre o uso do computador portátil na escola 
Fonte: CGI (2014) 
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 Conforme pesquisa constatada (Cetic.br 2013), 94% dos professores da 

rede pública de ensino concluíram sua formação no nível superior, 71% já fizeram 

pós-graduação Latu Sensu e 81% participaram de alguma atividade de formação 

continuada, sendo presencial ou a distância, nos últimos dois anos. O gráfico a 

seguir nos mostra que 67% dos docentes aprenderam a utilizar o computador e a 

internet por conta própria, já 57% procuraram ajuda de cursos específicos. Já os 

cursos oferecidos pelo governo ou secretarias de educação ficam com uma parcela 

menor de professores - 29% - e, nos cursos e treinamentos oferecidos pela própria 

escola, somente 18% dos profissionais da educação tiveram interesse em participar. 

O que ocorre possivelmente,  devido a dificuldade de administrar e conseguir um 

horário para suas capacitações, por não terem dedicação exclusiva em cada 

unidade escolar. Normalmente para conseguir um salário mais adequado trabalham 

em duas ou três escolas. 

 

Forma de aprendizado dos professores com os computadores e internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Forma de aprendizado dos professores com os computadores e internet 
Fonte: CGI (2014). 
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 Em decorrência de pesquisas realizadas pelo CGI.br (2010-2014), os dados 

informaram que o laboratório de informática sempre foi o local de maior uso de 

computadores e da internet pelos alunos, no entanto, com a chegada das novas 

tecnologias no último triênio, esse espaço tem acolhido menos alunos e professores 

para executarem suas atividades. Atualmente, os professores estão dando lugar 

também à sala de aula para executar suas atividades relacionadas ao uso das TICs, 

apesar de utilizarem também o laboratório em menor proporção do que em anos 

anteriores, 55%. A utilização na sala de aula teve um avanço de 30%.  As atividades 

pedagógicas vêm ganhando espaço entre os profissionais da educação, hoje pode 

ser aferido que 97% dos professores das escolas brasileiras procuram as atividades 

relativas ao seu conteúdo e 80% desses pesquisam por planos de aula na internet. 

As atividades administrativas sofreram uma crescente utilização dos computadores, 

devido à informatização dos sistemas, diários de classe e a necessidade de 

informações rápidas; seu uso foi para 80% em 2014. 

Todas estas informações podem ser constatadas nas figuras a seguir:  
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Professores por local, preferência de uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figuras 7- Professores por local, preferência de uso 
  Fonte: CGI (2014) 

 

 Mediante dados da pesquisa (CGI,2014) pode-se observar que, em torno 

das atividades propostas pelos  professores aos seus alunos, pelo menos metade 

dos docentes procuraram atividades com o uso do computador. As avaliações com o 

uso do computador ainda são pouco utilizadas de um modo geral entre os docentes 

das escolas públicas. 
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Proporção das atividades realizadas com os alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 - Proporção das atividades realizadas com os alunos 

Fonte: CGI ( 2015) 
 
 

 A figura 8 aponta dados (CGI 2015) que estabelecem as proporções em que 

os professores utilizaram a internet para preparação de suas aulas. Com o gráfico, 

observa-se que 86% dos professores utilizaram a internet para suas pesquisas, seja 

buscando imagem, ilustrações ou adaptações para seus conteúdos didáticos; 47% 

deles buscaram material pronto e também 47% procuraram por jogos, games que 

favoreceram a interatividade de seus alunos. 
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  Professores e a utilização da internet para preparar aulas  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Professores e a utilização da internet para preparar aulas 
Fonte: CGI (2014) 

 

 

Segundo Kensky (2007), as unidades escolares passaram por mudanças nos 

últimos anos com o uso das tecnologias. No início, havia incerteza, mas por serem 

necessárias, os educadores passaram a se interessar por utilizá-las didaticamente. 

 De acordo com os dados (CGI, 2014), os docentes das escolas públicas 

brasileiras pesquisadas nos anos de 2013 -2014 tinham uma visão esclarecida sobre 

a importância do uso dos recursos digitais em suas atividades de aula. O que vem 

se comprovando no gráfico a seguir, no qual mostra-se que 92% dos docentes 

através de interesse próprio vêm procurando utilizar a internet em suas práticas:  

66% dos docentes utilizam a internet por causa de seus alunos, 44% utilizam por 

estímulo da coordenação pedagógica e 32% utilizam a internet por sugestão da 

secretaria de educação ou órgãos governamentais.  
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Proporção dos professores e sua motivação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 10- Proporção dos professores e sua motivação 
   Fonte: CGI ( 2015) 

 

 

Considerando os dados (CGI, 2014) sobre a utilização das tecnologias pelos 

alunos das escolas públicas brasileiras, a maior parte deles, já nasceu sob a 

interferência das tecnologias e para eles incorporar o uso delas no cotidiano escolar 

é considerado simples. A maior parte dos alunos das escolas públicas brasileiras 

localizadas na zona urbana tem acesso aos computadores, e o uso diferenciado de 

acordo com a idade e série. O gráfico abaixo mostra que 56% dos alunos do 5º ano 

do Ensino Fundamental e 80% dos alunos do Ensino Médio utilizam os 

computadores para suas atividades escolares. 
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Proporção de alunos por uso de computador e atividade da internet por série: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

Figura 11- Proporção de alunos por uso de computador e atividade da internet por série. 
Fonte: CGI (2014) 

 

 

 Conforme os dados (CGI,2014), os alunos confirmaram que, na maioria das 

vezes, utilizam a internet em casa, pois a escola não possui uma boa conexão e, 

quando tem WiFi, o acesso é limitado. Na maioria dos casos, os alunos aprenderam 

a utilizar os recursos digitais sozinhos, e mais da metade fez curso particular, e 

ainda uma menor parte aprendeu com amigos ou parentes. Quando possível, 

utilizam o celular pedagogicamente, mas em alguns estados o uso na escola é 

proibido. Observa-se que poucos alunos reconhecem a participação do educador no 

processo educacional utilizando a tecnologia. 
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2. FORMAÇÃO DOS DOCENTES E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 De acordo com Moraes (1997), na década de 1980, os interesses pela 

criação dos centros de pesquisa e núcleos de informática na educação tiveram início 

com apoio do Governo e suas secretarias, para elaboração de projetos dentro das 

escolas públicas brasileiras. O Ministério da Educação e Cultura-MEC implantou 

uma política que visava que cada estado tivesse um Centro de Informática na 

Educação-Cied e, para isso, necessitava que profissionais da educação fossem 

capacitados para utilização da informática. Descobertas, erros e acertos, visando 

incentivar o uso das tecnologias na educação, permanecem por mais de vinte anos, 

uma trajetória do Projeto EUCOM, PRONINFE, FORMAR e PROINFO.  

Segundo Almeida (2000), existem diferentes modelos de formação de 

docentes, cada qual coerente com a necessidade do profissional no âmbito da 

educação. Existem programas de formação que são disponibilizados pelos órgãos 

públicos desde 1985 como, por exemplo, o Projeto EDUCOM, que objetivava a 

pesquisa e o projeto de formação do Professor - O FORMAR, desenvolvido na 

Unicamp-SP que ofereceu curso para docentes em 1987. 

 De acordo com Almeida (2000), em 1991, professores da rede pública 

estadual, por meio do programa de televisão Salto para o Futuro, participaram da 

formação para o uso de tecnologias de informação e comunicação-TICs. Em 1997, 

ocorreu a efetivação do Programa TV Escola que até é hoje desenvolvido pelo MEC, 

proporcionando a divulgação e desenvolvimento de propostas educativas. 

Após 1995, com o “Boom da Internet”, os recursos digitais também mudaram: 

surgiram os computadores, projetores, projetores multimídia, celulares e tablets, que 

promoveram mudanças desafiadoras entre os docentes (MORAN, MASSETO, 

BEHRENS, 2013). 

Segundo Lévy (2011), a aprendizagem é favorecida quando: 

 

[...] o essencial se encontra em um novo estilo de pedagogia, que 
favorece ao mesmo tempo as aprendizagens personalizadas e a 
aprendizagem coletiva em rede. Nesse contexto, o professor é 
incentivado a tornar-se um animador da inteligência coletiva de seus 
grupos de alunos em vez de um fornecedor direto de conhecimento 
(LÉVY, 2011, p. 160). 
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Em setembro de 1996, iniciou-se o Programa Nacional de Informática na 

Educação-PROINFO, assessorado pela Secretaria de Educação a Distância-

SEED/MEC, cujo objetivo era incentivar o uso de computadores nas escolas 

públicas estaduais e municipais de todos os estados brasileiros além de criar 

Núcleos de Tecnologia Educacional-NTE para concentrar ações de sensibilização e 

de capacitação dos professores no uso dos computadores em seu trabalho 

pedagógico (PRETTO, 2000).                     

De acordo com Moraes (2003), aprender a agir e a pensar a partir de um novo 

referencial teórico não é uma tarefa fácil e cômoda. Considerando como fomos 

educados e a formação que tiveram e diante das capacitações que vêm sendo 

aplicadas nos cursos de formação continuada, construtivistas ou behavioristas, os 

educadores tiveram que procurar sua forma mais confortável para atuar. A inovação 

pedagógica implica mudança de atitude, de ação, de metodologia, o que não é fácil 

para o educador. Acredita-se que o indivíduo constrói o conhecimento a partir de 

situações concretas e vivenciadas por ele, o professor também necessitaria de um 

tempo hábil para estabelecer esta conexão: integrar-se aos novos conhecimentos 

para posterior prática com os alunos em sala de aula. 

 O professor precisa aceitar esse desafio: inserir a tecnologia em sua prática 

pedagógica em favor do aluno. Segundo Moran:  

 

A abertura de novos horizontes mais aproximados da realidade 
contemporânea e das exigências da sociedade do conhecimento 
depende de uma reflexão crítica do papel da informática na 
aprendizagem e dos benefícios que a era digital pode trazer para o 
aluno como cidadão (MORAN, 2013, p.81). 
 

 

A autora Moraes (2000) nos aponta que cabe ao professor pensar a sala de 

aula como um espaço de ações diversificadas, e motivar seus alunos para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas alicerçadas em ações educativas, mais 

atrativas e reflexivas. O uso das TICs no cotidiano escolar visa conectar a escola ao 

mundo e, o professor ao universo que seus alunos pertencem.  Escolas públicas do 

país propõem o uso pedagógico das TICs por meio do PROINFO, em cada estado, 

com parceria do Ministério da Educação-MEC e as redes estaduais de educação, 
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visando efetivar o uso dos recursos tecnológicos disponíveis nas escolas, promovem 

o processo ensino-aprendizagem, contribuindo para uma melhor qualificação dos 

profissionais da educação. 

 Moraes (1997), em seu estudo sobre o paradigma emergente, nos mostra de 

maneira clara e real que: 

 
 
No paradigma tradicional, o professor tem um compromisso 
com o passado, com as coisas que não podem ser esquecidas. 
No paradigma emergente, o professor tem compromisso com o 
futuro, no presente da sala de aula. De uma relação 
professor/aluno vertical, autoritária, subserviente e de 
concordância, pretende-se construir uma nova relação, mais 
horizontal, recíproca, dialética e verdadeira, onde o professor 
além de ensinar, aprende e o educando além de aprender, 
ensina, de acordo com o pensamento de Freire (MORAES, 
2003, p.19). 

 

De acordo com Moran (2010), a formação do professor vem valorizar seu 

potencial criativo e inovador, favorecendo o desenvolvimento de sua autonomia 

intelectual e de seu lado investigativo dentro de um mecanismo didático de acordo 

com seus interesses, na busca de solucionar problemas e alternativas melhores 

para o estudo e o acesso as informações que são geradas cotidianamente. 

Para Moran, Masseto e Behrens (2013), em suas reflexões, tecnologia, 

aprendizagem e mediação pedagógica são conceitos que se integram quando 

falamos em educação. O uso das tecnologias de informação e comunicação-TIC, 

pelo professor demonstra que esse é mediador, facilitador e motivador da 

aprendizagem, pois muda suas estratégias, desenvolvem as competências 

curriculares, dialoga e debate com seus alunos e diversifica o uso das tecnologias 

em prol de uma aprendizagem mais dinâmica para seus alunos. 

 

As tecnologias, dentro de um projeto pedagógico inovador, 
facilitam o processo de ensino-aprendizagem: sensibilizam 
para novos assuntos, trazem informações novas, diminuem a 
rotina, nos ligam com o mundo, com as outras escolas, 
aumentam a interação (redes eletrônicas), permitem a 
personalização (adaptação ao ritmo de trabalho de cada um) e 
se comunicam facilmente com o aluno, porque trazem para a 
sala de aula as linguagens e meios de comunicação do dia-a-
dia (MORAN, 1994, p.48). 
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 E também de acordo com RAMOS (2009), a internet possibilita muitos 

aprendizados: 

 

As possibilidades de interação oferecidas pela estrutura de 
comunicação da internet criam uma rede uma rede de 

intervenções entre participantes, que combina trocas 
cognitivas, afetivas, metacognitivas e sociais. Estas 
intervenções não se reduzem à busca de informações, mas 
incluem a disposição para aprender junto com outros, 
compartilhar, negociar o significado da ideias e das ações 
empreendidas ou ainda a empreender (p.189). 

 

 

Em um mundo globalizado, segundo Moran (2013), derrubando barreiras de 

tempo e espaço, todo esse acesso tecnológico exige o lado inovador e crítico com a 

sociedade, desafiando o professor e o aproximando de seu aluno para que juntos 

possam construir um processo de aprendizagem que seja baseado no diálogo e na 

descoberta em conjunto.  

De acordo com os dados do MEC (1998) e do SAPI (2005), os Mediadores de 

Tecnologia em Educação-MTEs, que fazem parte da estrutura dos NTEs, em 

parceria com as unidades escolares têm como proposta de trabalho incentivar e 

auxiliar os professores nas diferentes áreas de atuação a utilizarem os recursos 

tecnológicos, sejam computadores, software educacional e outros presentes nas 

escolas, assim como oferecer oficinas e cursos concomitantes com o PROINFO, 

promovendo oportunidades aos docentes para melhor conhecer e se adaptarem, 

visando um melhor uso das TICs na educação. 
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3. O CONTEXTO HISTÓRICO DO NTE E SEU FUNCIONAMENTO 

 

Por meio da portaria nº 522/97MEC segundo Moraes (1997), criou-se o 

Programa Nacional de Informática na Educação-PROINFO em 1997, desenvolvido 

pela Secretaria de Educação a Distância-Seed, intermediado pelo Departamento de 

Infra-estrutura Tecnológica-Ditec. Sua parceria, feita através das Secretarias de 

Educação estaduais e municipais, funciona de forma descentralizada promovendo o 

uso pedagógico da informática na educação na rede pública de ensino fundamental 

e médio, contribuindo para formação de profissionais articulados junto das ações 

dos Núcleos de Tecnologia Educacional-NTE. Necessariamente, todos os 

profissionais que atuam nos NTEs são capacitados pelo PROINFO. Ainda em 1997, 

foi criado o Centro de Experimentação em Tecnologia Educacional-Cete, situado na 

sede do MEC em Brasília, visando viabilizar as ações do PROINFO. 

 

Os NTEs são locais dotados de infra-estrutura de informática e 
comunicação que reúnem educadores e especialistas em 
tecnologia de hardware e software. Os profissionais que 
trabalham nos NTEs são especialmente capacitados pelo 
ProInfo para auxiliar as escolas em todas as fases do processo 
de incorporação das novas tecnologias. A capacitação dos 
professores é realizada a partir desses núcleos nos quais os 
agentes multiplicadores dispõem de toda a estrutura necessária 
para qualificar os educadores a fim de utilizar a internet no 
processo educacional. O laboratório de informática é um 
patrimônio que pode beneficiar toda a comunidade, e o NTE é 
um agente colaborador (MEC, 1998). 

 
 

 Em consonância com o site do MEC, como já citado, os NTEs são um 

departamento agregador que proporciona o desempenho dos profissionais da 

educação para o uso das tecnologias na educação. Estão em funcionamento em 

todos os estados, cabendo a cada núcleo a responsabilidade por sua região. De 

acordo com o quantitativo de alunos e escolas, fica estabelecido o número de 

unidades escolares a serem atendidas pelos professores que fazem parte do quadro 

de cada núcleo de tecnologia educacional. Os núcleos estão localizados em 

espaços já existentes nas escolas, conforme estabelecido pelos Programas de 

Informática Educativa em cada estado. Por média, cada NTE deve dar suporte a até 
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50 unidades escolares, mediante número de alunos, estrutura de telecomunicações 

e qualidade de localização.  

 O MEC (1998) estabelece ainda que: 

 

Cada Núcleo disporá de uma equipe composta por educadores 
(multiplicadores) e especialistas em informática, bem como de 
um conjunto adequado de sistemas de informática educativa. 
Os multiplicadores serão recrutados dentre os atuais 
professores de 1º e 2º graus, que serão capacitados através de 
cursos de Especialização de 360 horas, ministrados pelas 
principais universidades. Os NTEs deverão estar ligados a 
pontos de presença da Rede Nacional de Pesquisa - RNP, 
assumindo o papel de Provedor Internet para as escolas 
vinculadas. Esta função irá garantir aos NTE um papel de 
destaque no processo de formação da Rede Nacional de 
Informática na Educação como concentradores de 
comunicações para interligação de escolas (MEC, 1998). 

 
 

De acordo com Pretto (2000), a partir de 1997, especificamente setembro, 

coube ao NTE formar os primeiros 25.000 professores na introdução dos recursos 

tecnológicos, apoiando as unidades escolares na fundamentação de seus projetos 

de informática na educação, oferendo parceria para sua efetiva prática e 

disponibilizando suporte técnico para as escolas atendidas pela equipe. 

As ações abaixo estabelecidas serão de responsabilidade dos Núcleos de 

Tecnologia Educacional em consonância com o site do MEC: 

 

Sensibilização e motivação das escolas para incorporação da 
tecnologia de informação e comunicação; apoio ao processo de 
planejamento tecnológico das escolas para aderirem ao projeto 
estadual de informática na educação; Capacitação e 
reciclagem dos professores e das equipes administrativas das 
escolas; Realização de cursos especializados para as equipes 
de suporte técnico; Apoio (“help-desk”) para resolução de 
problemas técnicos decorrentes do uso do computador nas 
escolas; Assessoria pedagógica para uso da tecnologia no 
processo de ensino-aprendizagem; Acompanhamento e 
avaliação local do processo de informatização das escolas 
(PROINFO, 2015). 

 
 

E ainda ficou a cargo dos NTEs ter em seus estabelecimentos, segundo 

premissas fornecidas pelo órgão responsável pelo bom funcionamento de cada 

núcleo: 
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Laboratórios semelhantes aos que serão instalados nas escolas, de 
forma a reproduzir o ambiente tecnológico que estará disponível para 
professores e alunos; Equipamentos servidores Internet, para que os 
NTE sejam provedores de acesso para as escolas de sua área de 
atendimento; Equipamentos para teste e avaliação de programas 
educativos; Linhas telefônicas para a conexão computacional das 
escolas e para o sistema 0800 de atendimento de suporte às 
escolas; (BRASIL,1997).  
 
 

Pretto (2000) nos aponta que as tecnologias que estão sendo implantadas 

nas escolas ainda são vistas somente como um recurso a mais. As ferramentas 

auxiliares que fazem parte do processo de ensino aprendizagem estão paradas, 

visto que o lugar não seria a sala de aula e sim os laboratórios. Esses, às vezes, 

ficam fechados e, quando utilizados, servem para apoiar as aulas podendo ficarem 

obsoletos em um pequeno período de tempo, uma vez que a demanda decorrente 

do mercado cresce a cada dia. A alternativa seria o acesso de conexão à rede, mas 

sem garantias de mudanças se o professor não buscar uma independência. Tal fato 

já tem ocorrido com os livros didáticos. 

Moran (1994) aponta que, as tecnologias facilitam a aprendizagem: 

As tecnologias, dentro de um projeto pedagógico inovador, facilitam o 
processo de ensino-aprendizagem: sensibilizam para novos 
assuntos, trazem informações novas, diminuem a rotina, nos ligam 
com o mundo, com as outras escolas, aumentam a interação (redes 
eletrônicas), permitem a personalização (adaptação ao ritmo de 
trabalho de cada um) e se comunicam facilmente com o aluno, 
porque trazem para a sala de aula as linguagens e meios de 
comunicação do dia-a-dia (MORAN, 1994, p.48). 

 

 Segundo Brasil (1998), o fato das escolas terem computadores e novas 

tecnologias não é garantia de maior qualidade no ensino, pois o novo pode encobrir 

velhos hábitos; se o professor não refletir sobre como é a educação que queremos 

para nossos alunos, o “antigo” pode ser travestido de “moderno”. Os ambientes de 

aprendizagem gerados pela tecnologia devem requerer atividades reflexivas, 

autonomia e uma complexidade entre criatividade e criticidade de acordo com cada 

localidade. 
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  Para Almeida (2000), o professor constrói uma nova teoria para formação 

do aluno: 

 

A ação do professor está sempre impregnada de teorias, 
muitas vezes ele não tem consciência disso, ou então sua 
visão teórica é incoerente com a sua prática.  Assim, suas 
reflexões devem permitir a busca de teorias que facilitem 
apreender o significado de sua prática, problematiza-la e 
identificar seu estilo de atuação. À medida que estabelece um 
movimento entre a teoria e a prática, o professor constrói uma 
nova teoria de acordo com seu contexto e sua prática 
transformada e transformadora. Ao assumir essa postura, vai 
propiciar ao aluno a formação de sua identidade, o 
desenvolvimento de sua capacidade crítica, de sua 
autoconfiança e de sua criatividade (ALMEIDA, 2000, p. 79). 
 
 
 

De acordo com o site da CTED/RJ (2007), desde 1998, nos Núcleos de 

Tecnologia Educacional-NTEs, instituídos pela Secretaria de Estado de Educação 

do Rio de Janeiro SEEDUC/RJ, em parceria com a Secretaria de Ensino a distância 

SEED/MEC, foram implantadas politicas públicas federais e ou estaduais, onde os 

Mediadores de Tecnologia Educacional e Mediadores Técnicos de Tecnologia 

Educacional oferecem seu trabalho, e são, orientados pela Coordenação de 

Tecnologia Educacional-CTED, vinculada à Diretoria de Articulação Curricular, órgão 

ligado à subsecretaria de Gestão de Ensino-SUGEN, da Secretaria de Estado de 

Educação do Rio de Janeiro-SEEDUC/RJ. Sobre recursos tecnológicos 

educacionais (Tecnologias de Informação e Comunicação-TICs). Também o uso do 

computador e internet são objetos de atividades da Coordenação de Tecnologia 

Educacional-CTEd, cabendo o seu gerenciamento aos Programas Governamentais, 

atualmente com o Programa de Estadual de Informática na Educação-InfoEduc-RJ e 

todos os demais relacionados ao uso da TICs na educação. Esses cumprem as 

devidas metas como oferecer cursos internamente e assessoria nas unidades 

escolares de sua abrangência dentro de cada estado. Nas unidades escolares, 

existem Laboratórios de Informática Educativa-LTE, vinculados aos programas do 

governo, como o PROINFO (CTED, 2015). 
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3.1.  O Núcleo de Tecnologia Educacional-NTE no Estado do Rio de Janeiro 
 

 

 De acordo com Moran (1999), as estruturas antigas e autoritárias das 

escolas precisam ser remodeladas por pessoas capacitadas, com o pensamento de 

uma educação para a liberdade. O professor é livre para buscar os rumos, as novas 

tecnologias, buscando interagir melhor, visando uma mudança dentro dos 

paradigmas convencionais, sabendo que a internet, é um novo meio de 

comunicação que visa facilitar o ensino aprendizagem. 

 Diante dos dados do site da CTED (2007), após o ano de 2005, a CTED 

passou a utilizar um Sistema de Administração e Publicação de Informações-SAPI 

que auxilia a infraestrutura do estado, armazenando os dados das centenas de 

escolas que compõem o seu quantitativo, proveniente de informações centralizadas 

nos NTEs do estado do Rio de Janeiro. O SAPI foi elaborado e é desenvolvido por 

técnicos dos NTEs do estado do Rio de Janeiro e está hospedado no PRODERJ e 

sua interface de acesso se dá através da web, no seguinte endereço: 

<http://www.cted.educacao.rj.gov.br/publico/osapi.asp>, podendo e devendo ser 

atualizado pelos Mediadores de Tecnologia Educacional-MTE. Possui também um 

ambiente de cursos, o MIRANTE, que ainda está em fase de implantação, sendo um 

subsistema do SAPI, onde os responsáveis procuraram programar uma “plataforma 

de Gerência de cursos” em que professores da rede pública de ensino estadual 

cadastrados no SAPI podem acessar os cursos à distância ou presenciais, participar 

e contribuir para a formalização de projeto.  

 

O SAPI disponibiliza ferramenta web para o pessoal das 
escolas registrarem o uso diário do LTE segundo padrões pré-
estabelecidos, tendo em vista análises gerenciais. Ao final do 
ano letivo o SAPI gera o Relatório de Desempenho Pedagógico 
- RDP que, entre outras ações, consolida o movimento de 
utilização dos LTE por escola, por NTE e em todo o Estado. 
Por este sítio na Internet, professores, alunos, funcionários e 
pessoas da comunidade acessam informações sobre cursos, 
fazem suas inscrições e são informados sobre detalhes do 
funcionamento de suas turmas, resultado de avaliações e 

certificados  (CTED, 2005).  

 

http://www.cted.educacao.rj.gov.br/publico/osapi.asp
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 Segundo Moraes (1997), os computadores nas escolas públicas devem 

representar um grande avanço na aprendizagem dos alunos, proporcionando 

mudanças, independente da situação sócio econômica, fortalecendo o interesse pela 

educação e ensino que está sendo oferecido. Alunos e professores devem projetar e 

perceber as modificações pelas quais estão começando a passar e viver no 

ambiente escolar e nas propostas futuras dentro das unidades escolares.  

 

  
Ao acessar a Internet e participar de um network e que, ao 

mesmo tempo, integra um sistema de informações e 
conhecimento global, o indivíduo poderá vivenciar e 
compreender melhor essas dimensões. E tudo isso pressupõe 
uma filosofia de trabalho, de vida, uma nova visão de futuro, 
que o faça compreender a globalidade na qual todos nós 
estamos envolvidos. Requer também uma nova ética, uma 
nova consciência individual, social e planetária, um sentimento 
de compaixão universal centrado no equilíbrio da comunidade 
terrestre (MORAES, 1997). 
 
 
 

 Os Laboratórios de Tecnologia Educacional-LTE, segundo a CTED (2007), 

que é o órgão responsável pelos mesmos, em parceria com a Secretaria de Ensino 

a Distância-SEED/MEC, e a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro- 

SEE/RJ instalaram e mantêm em funcionamento centenas de Laboratórios de 

Tecnologia Educacional-LTEs nas escolas públicas de todo o estado. A SEED/MEC 

disponibilizou uma cartilha (anexo 1) para disposição, instalação da parte física e 

rede elétrica assim como o layout da distribuição das máquinas nas escolas do 

PROINFO. O SAPI (www.cted.educacao.rj.gov.br) armazena as informações 

relacionadas aos laboratórios, sendo alimentado diariamente. A equipe do NTE 

auxilia as escolas que têm LTE, através de visitas de apoio pedagógico, suporte 

técnico para manutenção das máquinas em funcionamento e assessorias 

necessárias para o bom funcionamento das atividades educativas. 

O Laboratório de Tecnologia Educacional-LTE e sua Proposta para ação 
pedagógica: 
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Quando uma escola pública recebe um Laboratório de 

Tecnologia Educacional - LTE é preciso que um conjunto de 

medidas sejam adotadas para que sua utilização aconteça de 

acordo com a Proposta Pedagógica do MEC e do Governo do 

Estado. Num primeiro momento o pessoal da escola tem 

dificuldade em definir como introduzir estes novos recursos 

(computador, Internet, etc.) na ação pedagógica. Neste sentido 

o contato com o NTE é de fundamental importância para que 

as Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs possam 

ser utilizados como instrumentos na ação pedagógica de forma 

contextualizada no desenvolvimento de projetos. (...)(CTED, 

2007). 

 
 

 A CTED têm propostas, para incentivar a prática pedagógica:  

 

Queremos um L.T.E., funcionando com uma Proposta 
Pedagógica que pressupõe o aluno como sujeito na construção 
do conhecimento e os equipamentos como recursos 
facilitadores deste processo. O professor, peça fundamental 
neste processo, é o auxiliador que, a partir de ambientes de 
aprendizagem diversificados e motivadores orienta as ações do 
aluno com uso da tecnologia, tendo em vista a construção de 
conhecimento e formação do pensamento crítico. Assim, a 
instalação de um LTE numa escola não representa 
simplesmente investimento em máquinas, mas o iniciar de um 
processo que envolve formação continuada de professores, 
oferta de recursos para os alunos na ação pedagógica, 
inclusão digital e social do pessoal da escola e também das 
pessoas da comunidade. Um LTE numa escola pública abre 
um leque de possibilidades pedagógicas e sociais e a CTED 
trabalha no sentido de otimizar o aproveitamento destas 
possibilidades (CTED, 2007). 

 
 

Em relação à tecnologia da informação, dados extraídos do site do SAPI 

(2016), mostraram que a internet nas escolas da rede pública de ensino estadual é 

recebida através de diversos meios (cabo duplo, satélite, rádio, ADSL). As unidades 

escolares possuem configurações de hardware e software diferenciadas, porém a 

maior parte possui baixa configuração, o que dificulta a instalação de alguns 

programas.  

O funcionamento da plataforma SAPI em função dos provedores de internet 

ocorre da seguinte forma: 

http://www.cted.educacao.rj.gov.br/publico/apresenta_lieds.asp
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Já os servidores disponíveis no PRODERJ, provedor do 
governo, oferecem configurações bem superiores às 
necessidades do SAPI nos seus primeiros anos de vida. Assim, 
decidimos concentrar todo o processamento do negócio em um 
único servidor de execução, mantendo comunicação com a 
Base de Dados hospedada em outro servidor, ambos no 
PRODERJ, que administra as condições de estabilidade e 
segurança.(...)(...) Decidimos então trabalhar em 3(três) 
camadas, uma de interface com os usuários, outra no controle 
da aplicação e a terceira na gerência da Base de Dados. 
Concentramos a carga no servidor de execução conectado a 
outro servidor de hospedagem da Base de Dados, reduzindo o 
processamento nas máquinas Cliente, com camada de 
interfaces leves, apenas para formatação das páginas e 
validação de valores, com design gráfico simplificado (SAPI, 
2016). 

 Segundo dados do SAPI (2007), o Sistema de Gestão Tecnológica-

SIGETEC do Governo Federal, através deste sistema, possui uma Base de Dados 

da Gestão Tecnológica, abrangendo todos os Programas Governamentais em 

desenvolvimento no país: 

 

Uma Web Aplicação permite que usuários distribuídos por todo 
o território nacional tenham seus logins e senhas validados e 
possam carregar as informações solicitadas pelo Governo. No 
Estado do Rio de Janeiro a Coordenação do SIGETEC é de 
responsabilidade da SEEDUC/RJ através da CTEd. A 
Coordenação Estadual de Tecnologia Educacional orienta o 
trabalho dos NTE e das Escolas participantes de nossos 
programas para que mantenham atualizadas as informações 
da Gestão Tecnológica em nosso estado.  
Todas as escolas públicas ou instituições do país que utilizem 
recursos de Tecnologia Educacional providos pelo Governo 
Federal devem enviar informações ao SIGETEC (CTED, 2007). 
 
 
 

De acordo com os dados do site do SAPI (2005), os Núcleos de Tecnologia 

Educacional-NTEs foram instituídos pela Secretaria de Estado de Educação do Rio 

de Janeiro-SEEDUC/RJ em parceria com a Secretaria de Ensino a Distância - 

SEED/MEC, desde 1998, para implantação das políticas públicas federais e/ou 

estaduais, no que se refere à Tecnologia Educacional. Nos NTEs, trabalham os 

Mediadores de Tecnologia Educacional e Mediadores Técnicos de Tecnologia 

Educacional, atualmente existem 23 (vinte e três) Núcleos, localizados em todo o 
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estado do Rio de Janeiro, cada um com o quantitativo de profissionais adequados ao 

atendimento às unidades escolares. 

 

Mapa do Estado do Rio de Janeiro 
 

 
 

Figura 12 : Mapa do estado do Rio de Janeiro 
Fonte: site do IBGE (2014) 

 
 
 

3.2. Reconfiguração dos Núcleos de Tecnologia Educacional-NTEs 

 

Em setembro de 2012, os professores concursados interessados 

inscreveram-se na Mobilidade Interna para Tecnologia Educacional, com intenção 

de atuar no Núcleo de Tecnologia Educacional-NTE de cada região, seguindo os 

critérios fornecidos pela Secretaria Estadual de Educação-SEEDUC/RJ (2012). As 

exigências para a inscrição eram: possuir nível superior com pós-graduação na área 

de tecnologia educacional e /ou pedagogia ter cursado ou estar cursando; ser 

servidor efetivo da SEEDUC, há pelo menos 3 anos; possuir domínio básico em 

tecnologia: internet e “pacote Office”. A jornada de trabalho oferecida era de 40 

horas semanais (independente da carga horária de matrícula) e o salário seria uma 
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gratificação de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). O Multiplicador Técnico deveria 

ter a qualificação em informática (Manutenção de equipamento e rede). 

As atividades básicas que executariam assim que passassem pelas etapas 

exigidas, seriam: 

 

1. O servidor exercerá suas atividades, conforme agendado 
previamente, nos NTE, para pesquisa e atualização dos 
Conteúdos Digitais Pedagógicos e nas escolas sob sua 
orientação;  
2. O servidor atuará junto às escolas, no período 
correspondente a 2/3 de seu horário de trabalho de 40 horas 
semanais, na realização de visitas às unidades escolares sob 
sua orientação e 1/3 do horário semanal de trabalho nas 
atividades de pesquisa e atualização dos Recursos 
Pedagógicos Digitais e atividades relativas ao ProInfo 
Integrado/MEC;  
3. Caberá ao servidor realizar visitas regulares, no mínimo uma 
vez por semana, em horários e dias alternados de forma a 
permitir o contato com toda a equipe pedagógica (professores, 
gestores e orientadores pedagógicos) em UE’s de sua 
responsabilidade; 
4. Cada servidor responderá por um número de quatro a seis 
unidades escolares, de acordo com a localização e quantitativo 
de docente das unidades escolares (tempo e custo de 
deslocamento) e quantitativo de docentes nas unidades 
escolares (SEEDUC, 2012). 

 
 

Ainda caberia ao mediador de tecnologia educacional seguir os critérios 

abaixo apontados pela Secretaria Estadual de Educação do RJ: 

 
 

5. Pesquisa de Conteúdos Digitais Pedagógicos articulados ao 
Currículo Mínimo da Rede Estadual; Realização de visitas 
regulares a unidades escolares a fim de promover, junto aos 
professores e equipe pedagógica da UE, o uso de Conteúdos 
Digitais Pedagógicos e equipamentos tecnológicos no ensino; 
 6. Participação das reuniões quinzenais de alinhamento de 
metas e ações com as equipes das Regionais Pedagógicas e 
da Coordenação de Tecnologia Educacional; 
7. Participação nas formações e capacitações, realizadas na 
região de atuação ou na sede;  
8.Caberá ao multiplicador técnico o apoio técnico preliminar e 
manutenção de software e hardware que não impliquem em 
substituição de peças dos equipamentos de tecnologia 
educacional das unidades escolares ligadas aos seus 
respectivos NTE, a seu regulamentado em resolução própria 
(SEEDUC, 2012). 
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As visitas às unidades escolares deveriam seguir alguns procedimentos e 

metodologias, que seriam executadas em todo o território nacional. Em primeiro 

lugar, todos os funcionários que fizessem parte da equipe pedagógica, 

principalmente os professores deveriam ser sensibilizados sobre a relevância e 

benefícios do uso dos Recursos Digitais Pedagógicos e ter conhecimento do que 

estivesse disponível no site do Conexão Professor- http://conexaoescola.rj.gov.br/:  

os recursos digitais pedagógicos de cada componente curricular por bimestre, 

alinhados ao currículo mínimo, assim como suas aplicabilidades e utilização, tanto 

para as avaliações internas quanto as externas (SAERJ/Prova Brasil/ 

Saerjinho/ENEM) e acompanhamento dos resultados após as avaliações e seus 

impactos após a utilização dos objetos de aprendizagem.  

O SAERJINHO é um programa de avaliação diagnóstica do processo Ensino 

Aprendizagem realizado nas unidades escolares da rede estadual de educação 

básica, sendo uma das ações que integram o Sistema de Avaliação da Educação 

Básica do Rio de Janeiro-SAERJ, auxiliando no diagnóstico para encontrarmos o 

rumo certo sendo possível alcançar as metas que são calculadas por escola, 

respeitando as especificidades de cada unidade, com suas próprias metas, de 

acordo com seu próprio universo (SEEDUC, 2016). 

 

 

3.3. O NTE de Campos dos Goytacazes-RJ 

 

 Localizado no Liceu de Humanidades de Campos dos Goytacazes-RJ, 

desde 1999, o Núcleo de Tecnologia Educacional-NTE  utiliza as dependências 

como sede, composta por computadores, cabeamento para internet e recursos 

tecnológicos, tais quais os distribuídos nas unidades escolares, segundo dados da 

Secretaria Estadual de Educação- SEEDUC (2013). Em 2013, o Liceu de 

Humanidades que passava por reforma, pediu o espaço que o NTE ocupava dentro 

da unidade escolar e, após a formação da nova equipe do NTE, todo o equipamento 

foi transferido para outro espaço dentro do próprio Liceu.  A equipe do NTERJ01-

Campos dos Goytacazes, após mobilidade em 2012, teve seu quadro representado 

por nove (09) Mediadores de Tecnologia na Educação-MTE e dois (2) Mediadores 

http://conexaoescola.rj.gov.br/
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Técnicos de Tecnologia na Educação-MTTE, todos pós-graduados em informática 

na educação, concluintes dos cursos do e-ProInfo, e estes profissionais atendem as 

escolas conforme as normas citadas acima, respondendo a uma Coordenação de 

Tecnologia Educacional-CTED, na qual cada mediador dá suporte a quatro escolas 

da rede estadual de abrangência do NTER01-Campos dos Goytacazes-RJ, 

perfazendo um total de setenta e sete (77) Unidades escolares), e cumprindo a 

carga horária referente a 2/3 das 40 horas dentro das mesmas e o restante da carga 

horária referente a 1/3 das 40 horas dentro do NTE. 

 De acordo com Ramos (2009), as TICs ultrapassam os muros da escola: 

 

O uso ou incorporação das Tecnologias da Informação e 
Comunicação-TIC nos processos educativos tem implicações 
que ultrapassam de longe os muros de uma sala de aula ou de 
uma escola. Afinal, estas favorecem grandes mudanças neste 
período que está sendo chamado de revolucionário (RAMOS, 
2009, p.41). 

 

 

Os mediadores se reúnem no NTE para estudar (Plataforma PROINFO), 

trocar experiências entre equipe de todo o estado do Rio de Janeiro, preparar 

material de divulgação entre os NTEs e para os professores de suas escolas de 

abrangência, assim como cadastrar professores no sistema SAPI (Sistema de 

Administração e publicação de Informação), relatar suas atividades dentro das 

escolas e os cursos que serão oferecidos no Ambiente Mirante e ou PROINFO 

(SEEDUC, 2013). 

Segundo as orientações da CTED (2013), alguns recursos do MEC que são 

divulgados entre os professores e alunos das unidades escolares são: Banco 

Internacional de Objetos Educacionais-BIOE; Portal do Professor; Portal da 

Matemática-OBMEP; TV Escola; Khan Academy; Recursos Digitais, Geekie Games; 

Domínio Público; aplicativos para o computador, tablets ou smartphones, como 

Geogebra, Régua e Compasso, Duolingo, Movie Maker, Língua Ly, Goodle Drive e 

seus recursos, entre outros programas e aplicativos úteis à educação. Além da 

divulgação permanente relacionada ao mapa de resultados, site do Conexão 

Professor, elaboração de provas, e suporte diferenciado ao docente, os Mediadores 
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de Tecnologia Educacional, conforme já citado, incentivam o uso das TICs nas 

unidades escolares com o gerenciamento da Coordenação de Superintendência 

Pedagógica-SUPED, subordinada à CTED e acompanham a utilização do Currículo 

Mínimo e os Recursos Digitais.  

 

(...) a intenção de criar oportunidades de aprendizagem de 
edição, navegação, comunicação e produção que possam se 
gratificantes a você, cursista, articulando-se à experiência 
prévia, oriunda da trajetória social, tecnológica e educacional 
de cada um com base para o conhecimento, incorporação e 
uso consciente das tecnologias digitais na vida cotidiana e 
profissional (RAMOS, 2009, p.19). 

 

 

Algumas mudanças ocorreram em 2014 como oficinas de capacitação para os 

professores dentro das unidades escolares e encontros fornecendo informações 

importantes para o desenvolvimento das aulas com o uso dos resultados do 

Saerjinho.  As datas desses encontros são agendadas pela SEEDUC e divulgados 

para professores e alunos (avaliação externa). A elaboração é feita pelo Centro de 

Políticas Públicas e Avaliação da Educação-CAEd, apontando as habilidades em 

que cada escola, turma e aluno que tiverem dificuldades e necessitem de um 

reforço, através dos conteúdos já disponibilizados no site e capacitados por 

Mediadores de Tecnologia Educacional-MTE.  

O NTE RJ-01 atende as cidades de Campos dos Goytacazes, Cambuci, São 

Fidelis, Francisco do Itabapoana, e localizadas no mapa abaixo: 
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Mapa de Campos dos Goytacazes e cidades vizinhas de abrangência do NTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Mapa de Campos dos Goytacazes e cidades vizinhas 
Fonte: IBGE (2014) 

 

 A cidade de Campos dos Goytacazes possui 463.731 habitantes, conforme 

dados (IBGE, 2014), possui uma grande área do Estado do Rio de Janeiro 

correspondente a 4.026,370 Km². O nome da cidade foi dado devido aos índios 

Goytacazes, como consta na Carta de Doação de 28 de agosto de 1536 e a cidade 

fazia parte da capitania de Pero de Góis da Silveira. O município foi transformado 

em centro ferroviário da região por causa da ferrovia em 1837 que facilitava a 

circulação gerando a expansão da produção açucareira da região, ainda no século 

XIX, com o apoio dos engenhos a vapor, aproximadamente 245, e, mais adiante, 

trocados por usinas de açúcar. A primeira usina construída foi em 1879 que recebeu 

o nome de Usina Central do Limão. As usinas funcionaram por muitos anos e, com o 
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passar do tempo as maiores foram comprando as menores, muitas fecharam e 

atualmente poucas ainda funcionam na região. 

 A pecuária sempre teve uma parcela importante na economia da região, e 

ainda é até os dias de hoje. A primeira cidade da América Latina a ter luz elétrica, 

conhecida por seus prédios históricos, danças típicas como o jongo e a Mana Chica, 

e os doces tradicionais da região conhecidos mundialmente, o chuvisco e a 

goiabada. Com a descoberta do petróleo e gás natural na plataforma da Bacia de 

Campos, o aumento da receita do município cresceu bastante nos últimos anos com 

o recebimento de Royalties (IBGE, 2016).   

O mapa, a seguir, mostra os bairros de Campos dos Goytacazes-RJ, onde 

ficam localizadas as escolas estaduais de abrangência do NTE-Campos dos 

Goytacazes, que devem ser visitadas pelos os mediadores de tecnologia para que 

forneçam as devidas orientações, palestras, oficinas e atualizações dos profissionais 

da educação, assim como verifiquem o uso e estado dos equipamentos 

tecnológicos, contando com o apoio do coordenador pedagógico, da direção escolar, 

agente de pessoal e professores. 
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Mapa dos Bairros de Campos dos Goytacazes-RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Mapa dos bairros de Campos dos Goytacazes 
Fonte: Mapas Municipais-Campos dos Goitacazes 
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3.4. Linux Educacional e algumas experiências dos Mediadores de Tecnologia  

O Linux Educacional - LE, é um software livre, criado pelo Centro de 

Experimentação em Tecnologia Educacional – CETE, do Ministério da Educação – 

MEC, projeto do governo federal buscando o melhoramento do ambiente de 

informática nas escolas. Possuindo vários recursos de acesso rápido aos portais 

educacionais, assim como atalhos para os portais do MEC, facilitando as pesquisas 

e estudo dos alunos, essa barra de ferramentas, é nomeada como Edubar. Os 

diversos portais servem para dinamizar as aulas, desde o ensino fundamental até o 

médio, contando com planos de aula, acervos literários, jogos, TV Escola, e os 

objetos de educacionais, visto que é um repositório de objetos de aprendizagem, 

servindo de consulta e fonte aos professores ( Proinfo, 2016). 

Toda unidade escolar que possui laboratório de Informática, nas máquinas 

estão instalados o Linux Educacional 3.0, ou versões mais atualizadas. Por 

possuírem várias características, similares ao software pago, são oferecidos cursos 

no NTE, para que os professores conheçam melhor a sua estrutura e 

funcionamento, inclusive os programas instalados e as ferramentas de 

produtividade, que é denominada BrOffice.org 2.4.1, apresentando algumas 

denominações diferenciadas como:  

 

 Apresentação Eletrônica (Impress); Banco de Dados (Base); Desenho 
Vetorial (Draw); Planilha Eletrônica (Calc); Processador de Texto (Writer); 
Visualizador de Arquivos PDF (KPDF); Gerenciador de Fotos (digikam); 
Programa de Captura de Tela (Ksnapchot); Programa de Digitalização & 
OCR (Kooka); Programa de Pintura (Kolourpaint); Internet o Navegador 
Web (Firefox 3.0), como ferramentas de multimídia possui Editor de Audio 
(Audacity); Editor de Vídeo (Kdenlive); Gravação de CD/DVD (K3b); Reprodutor 
Multimídia (VLC); entre os programas educacionais, o Kdeedu, podemos 
demonstrar alguns como: Linguagem Logo (Kturtle); Tabela periódica do 
elementos (kalzium); Planetário Virtual (Kstars); Treinamento em 
Geografia (Kgeography); Aprender Alfabeto (Klettres); Estudo das Formas Verbais 
do Espanhol (Kverbos); Ferramenta de referência/estudo do japonês (Kiten); Jogo 
de Forca (KhangMan); Jogo de ordenação de letras (Kanagram); Revisor de 
latim (Klatin); Desenho de funções matemáticas (kmplot); Exercício com 
frações (Kbruch); Exercícios de porcentagens (Kpercentage); Geometria 
Interativa (Klg); Desenho (Tux paint); Editor de Testes e exames (Keduca); Jogo 
Simon Diz (blinKen); Treinador de vocabulário (KwordQuiz); Treinador de 
vocabulário (KvocTrain);Tutor de Digitação (Ktouch) (PROINFO, 2016). 
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 Assim como também deve-se, buscar informações no site do MEC 

(http://webeduc.mec.gov.br/linuxeducacional/pagns/sobre_le.php) ou no 

<http://linuxeducacional.com/>, para uma melhor apropriação do software, que é 

muito importante. E em constante atualização, onde a versão 5.0, foi desenvolvida 

pela Universidade Federal do Paraná – UFPR, o Centro de Computação Cientifica 

de Software Livre_C3SL (http://linuxeducacional.c3sl.ufpr.br/, 2016). 

 

 Apresentação do Linux educacional 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15 - Visualização do Linux Educacional 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Segundo dados do CTED (2016), no decorrer destes três últimos anos, as 

escolas foram atendidas pelos Mediadores de Tecnologia Educacional-MTE e 

Mediadores Técnicos de Tecnologia Educacional-MTTE com o objetivo de orientar , 

oferecer oficinas especificas ou simples, como a utilização do Linux educacional, e 

tentar solucionar alguns possíveis problemas na parte tecnológica ou técnica, 

encaminhando para a SEEDUC os problemas de Tecnologia da Informação-TI, bem 

como os resultados registrados. Os mediadores fazem por exemplo, o check list, que 

é um diagnóstico real dos equipamentos dentro das unidades escolares e seu uso, 

quantitativo de professores, alunos, recursos tecnológicos funcionando ou não, 

agendamento de visitas, mensagens, avisos de cursos, entre outras informações 

dentro do portal SAPI, em que os mediadores, professores, diretores, NTE e a 

SEEDUC possuem acesso, através de senha. E como fruto deste trabalho vários 

registros serviram como destaque nesta trajetória e foram arquivados como boas 

práticas, destacando as escolas, professores e alunos que participaram das 

http://webeduc.mec.gov.br/linuxeducacional/pagns/sobre_le.php
http://linuxeducacional.c3sl.ufpr.br/
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atividades utilizando algum tipo de recurso tecnológico, aula diferenciada ou mesmo 

aula de campo, workshop, palestras, gincanas entre outras atividades promovendo o 

ensino aprendizagem e as vivências dos professores (CTEd, 2016). 

 

Página do site: Programa SAPI 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 16 - Página do Programa SAPI 
Fonte: CTED, (2016) 

 
 

 Segundo arquivos do SAPI (2015), uma das atividades feitas por 

professores que surtiram bons resultados, foi o uso do aplicativo DUOLINGO para 

estudo de línguas, em que o professor em uma turma em que nem todos tinham 

celulares, proporcionou o uso do aplicativo DUOLINGO, por meio do projetor 

Proinfo, mostrando seu uso e detalhes proporcionando a todos o entendimento. E, 

em um posterior momento, cada aluno pôde fazer uso do aplicativo no seu próprio 

aparelho de celular.  

O uso do Geogebra, que é um aplicativo para matemática, no laboratório de 

informática, facilitou bastante o entendimento dos alunos, podendo-se observar na 

prática questões de matemática. Na disciplina de Língua Portuguesa, livros de 

poesia, relatos de moradores, jornais e informativos, foram produzidos com a 

utilização dos computadores e expostos durante feira literária. Foi preparado um 

workshop para os professores conhecerem as ferramentas do google drive, inclusive 

o flubaroo, que favorece a correção de atividades, já utilizado por alguns 

professores. O facebook secreto com o objetivo de criar grupos de estudo e troca de 

http://www.cted.educacao.rj.gov.br/
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informações sobre o conteúdo e os blogs sempre são utilizados como diário de 

bordo para as atividades que os professores ministram as aulas. 

 Segundo Ramos (2009), a comunicação pode ser diferenciada e o principal 

parceiro para esta é a “interação social, seja em rede de computadores ou não(...)” 

(p.190). As ferramentas de comunicação é que expressam o valor do entendimento, 

através de um diálogo no qual o emissor é o docente, e o receptor é o aluno, 

facilitando o aprendizado, a integração flexibilizando o uso das ferramentas e 

recursos disponíveis a serem utilizados. 

 

 Seguem abaixo alguns endereços: 

 

- Função do 2º grau: usando o google forms, utilizando o flubaroo 

https://docs.google.com/forms/d/1_XxXttQodCkFxIwpIc5USNY_ym2d2UJc4zqT5oijE

WU/viewform?c=0&w=1 

 

- Geometria Analítica: usando o google forms, utilizando o flubaroo 

https://docs.google.com/forms/d/1eWhPGb7NgsTttUJjddvDjxSAIApyePTM7SpppStB

cd8/viewform?c=0&w=1 

- Blog : com as atividades postadas, teleaulas, exercícios, notas 

http://professormarcotoledo.blogspot.com.br/ 

 

- Atividades com o Duolingo: 

https://www.duolingo.com/skill/en/Basics-1 

 

- Atividades com facebook secreto 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1_XxXttQodCkFxIwpIc5USNY_ym2d2UJc4zqT5oijEWU/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1_XxXttQodCkFxIwpIc5USNY_ym2d2UJc4zqT5oijEWU/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1eWhPGb7NgsTttUJjddvDjxSAIApyePTM7SpppStBcd8/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1eWhPGb7NgsTttUJjddvDjxSAIApyePTM7SpppStBcd8/viewform?c=0&w=1
http://professormarcotoledo.blogspot.com.br/
https://www.duolingo.com/skill/en/Basics-1
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4. METODOLOGIA 

Segundo Manhães 2007, o roteiro traçado para o desenvolvimento de uma 

determinada pesquisa, é a metodologia. Cujo resultado será determinado após o 

desenvolvimento de critérios aceitos no padrão científico. 

Serão apresentados a seguir os procedimentos metodológicos utilizados para 

desenvolver e obter os resultados desta pesquisa.  

 

4.1. Universo do Estudo e Amostra 

 A pesquisa foi realizada em quatro unidades escolares, com Ensino Médio, 

da rede pública estadual em Campos dos Goytacazes-RJ, sendo 02 unidades 

localizadas na área central e as outras especificamente no interior, ambas com 

laboratório de informática. Cada unidade conta com uma média de 500 alunos e 60 

professores. 

Com a intenção de delimitar o universo da presente pesquisa, foram 

selecionados 100 professores que tinham cadastro no Sistema de Administração e 

Publicação de Informação-SAPI. Tendo em vista que os mesmos já haviam 

participado de algum tipo de capacitação do NTE, no período entre 2013-2015. 

Dentre os convidados apenas 53 professores aceitaram participar da pesquisa e 

responderam ao questionário, mediante assinatura de Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Anexo I e II). 

A dificuldade em acessar a internet na unidade escolar, falta de tempo para 

acessar em outro lugar e o próprio horário corrido para ministrar as aulas em várias 

unidades escolares, foram as justificativas dadas pelos professores que não 

puderam/não quiseram responder ao questionário. 

Optou-se por utilizar uma amostra não probabilística, que segundo Kauark, et 

al (2010), pode ser considerada uma amostra intencional, que é aquela em que são 

escolhidos casos para a amostra que representam o “bom julgamento” da população 

e ainda segundo Mattar (1996), é aquela em que a seleção dos elementos da 

população para compor a amostra necessita, pelo menos em parte, do julgamento 

do pesquisador ou do entrevistador no campo. Verificando uma intencionalidade na 

escolha dos elementos que compõem a amostra. 
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4.2. Tipo de Pesquisa 

Do ponto de vista da natureza esta pesquisa pode ser considerada aplicada, 

pois gera conhecimentos para aplicação prática, direcionada à solução de um 

problema específico que, no caso desta pesquisa, foi identificar de que forma as 

capacitações recebidas pelos docentes, através dos mediadores de tecnologia, e o 

uso dos recursos tecnológicos, favorecem a sua prática pedagógica (KAUARK et al, 

2010). 

Com relação à abordagem do problema, a pesquisa é de caráter quantitativo, 

segundo Minayo (2001), e também uma pesquisa qualitativa que é aquela que 

responde a questões de forma muito particular, preocupando-se com um nível de 

realidade que não pode ser quantificado. No caso desta pesquisa, o importante é 

identificar se o uso dos recursos tecnológicos, mesmo que limitados, promovem 

mudanças na prática pedagógica dos docentes, após as capacitações oferecidas 

pelo NTE, sendo uma pesquisa de caráter qualitativo e quantitativo. 

No que diz respeito aos objetivos, a pesquisa é exploratória e descritiva. 

Conforme aponta Gil (2008), uma pesquisa é exploratória quando objetiva maior 

familiaridade com o problema, tornando-o explícito. No caso desta pesquisa, a 

explicitação foi realizada por meio de entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema, docentes capacitados pelo Núcleo de 

Tecnologia Educacional. É de cunho descritivo por delinear as características 

específicas das unidades escolares onde os docentes atuam, através de 

questionário e observações sistemáticas. 

Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa foi bibliográfica. O referencial 

teórico se deu a partir de livros, artigos e dissertações. Confirmando a importância 

da revisão bibliográfica, Gil (2009) destaca:  

 

(...) a principal vantagem de realizar um levantamento bibliográfico 
reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama 
de fenômenos muito mais ampla do que aquele que poderia 
pesquisar diretamente (GIL, 2009, p.45). 
 
 
 

Também se caracteriza como pesquisa documental, uma vez que utilizou o 

acervo do NTE e arquivos próprios da pesquisadora, elaborados a partir de: 
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observações diárias, oficinas diárias realizadas com os docentes, reuniões que 

proporcionaram a troca de experiências entre os docentes e relatos das dificuldades 

em relação aos recursos tecnológicos e recursos humanos. 

Foi realizada uma pesquisa para levantamento de informações sobre a 

importância das capacitações oferecidas pelo NTE junto aos professores da rede 

pública estadual de ensino, com o propósito de verificar se os recursos tecnológicos 

disponíveis estavam sendo utilizados pelos docentes em sua prática pedagógica. 

O instrumento da pesquisa para coleta de dados foi o questionário via e-mail, 

no google forms, contendo perguntas abertas, fechadas e de múltipla escolha. O 

questionário foi elaborado pela própria autora, com o propósito de responder os 

objetivos específicos, que são respectivamente: Descrever a evolução da tecnologia 

na educação e observá-la na unidade escolar; identificar as propostas dos projetos 

que envolvem o uso dos recursos tecnológicos e da informática na educação, e; 

evidenciar as contribuições metodológicas e formação dos docentes junto ao NTE 

em sua prática pedagógica. O roteiro do questionário encontra-se no Apêndice I. 
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5. Tabulação e análise dos resultados 

 

Após apresentação do embasamento teórico e da metodologia que 

nortearam esta pesquisa, pretende-se apresentar em breves observações os 

resultados obtidos por meio dos dados coletados através do questionário 

semiestruturado, aplicado aos docentes da rede estadual e que já participaram de 

capacitações no NTE. 

Conforme explicitado na metodologia, o questionário foi enviado por e-mail 

aos professores selecionados e, com base nas respostas, foram elaborados 

gráficos com o objetivo de facilitar a compreensão dos resultados.  

Para uma melhor visualização dos resultados, as questões foram 

organizadas da seguinte forma:  

 

 Perfil do docente;  

 Recursos tecnológicos dentro de cada unidade escolar;  

 Utilização do laboratório de informática com os alunos; 

 Utilização dos recursos tecnológicos em sala de aula;  

 Mudanças na metodologia; formação e estudo.  

 

 

5.1. Resultados e discussões 

 

Tendo em vista o momento atual de utilização da tecnologia em praticamente 

todas as atividades cotidianas, a prática docente não pode estar fora deste contexto. 

Muitas vezes no âmbito escolar os professores são atropelados pelas informações e 

indagações dos alunos sob a utilização de recursos tecnológicos. Desta forma, a 

capacitação em tecnologia tem sido uma estratégia utilizada pelos docentes como 

forma de criar um canal de comunicação com os alunos. 

Conforme apontado por Tarja (2000) faz-se importante o uso da informática 

dentro do ambiente escolar, tanto na capacitação de professores quanto oferecendo 

aos estudantes a possibilidade de usar essas ferramentas tão presentes no 

cotidiano, seja para fins de pesquisa, para produção de materiais dos projetos 

educacionais, para profissionalização dos alunos ou para outras finalidades.  
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Neste estudo o principal objetivo foi evidenciar de que forma as capacitações 

desenvolvidas pelo NTE vêm influenciando a prática pedagógica docente, mediante 

o uso dos recursos tecnológicos.  

Primeiramente considerou-se importante promover uma análise do perfil dos 

professores envolvidos, através do levantamento das seguintes informações: 

disciplinas lecionadas, última formação acadêmica e tempo de atuação como 

docente na rede estadual pública. 

 

 Perfil docente: disciplinas lecionadas 

 

Considerou-se importante essa análise com o intuito de conhecer melhor os 

docentes participantes da pesquisa, que por fazerem parte do quantitativo de 

professores interessados nas capacitações oferecidas pelo NTE, torna-se relevante 

conhecer a disciplina lecionada, para perceber mais especificamente o tipo de 

recurso que poderá fazer parte da sua metodologia de ensino posteriormente. Segue 

gráfico com as disciplinas demonstradas: 

 

 

Gráfico 1 – Disciplinas lecionadas pelos professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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Os 53 professores respondentes lecionavam disciplinas diferentes, que fazem 

parte do currículo mínimo e estão assim representadas: matemática (11), Língua 

Portuguesa (9), Biologia (6), Geografia (4), História (3), Química (3), Física (3), Artes 

(2), Educação Física (5), Ciências (1) e Reforço Escolar-Português (2), Língua 

Inglesa (3). Observa-se que 38% dos respondentes são de matemática e português, 

disciplinas que estão presentes em todo Ensino Médio. Já as disciplinas de história e 

geografia perfazem um total de 18%, enquanto que física e química 10% e as 

demais não menos importantes representam 33%.  

Os dados acima mostram que há interesse de professores de diversas áreas, 

que atuam com disciplinas diferentes, o que converge para um trabalho 

interdisciplinar, incentivando a troca de saberes. Segundo dados do site da SEEDUC 

(2012), o currículo mínimo que serve de referência em todas as unidades escolares 

da rede estadual, dispõe de material para as 12 disciplinas da base Nacional 

comum, e estas estão presentes no gráfico acima, ponderando o interesse dos 

professores das diferentes disciplinas na capacitação.  

Portanto, existem vários recursos tecnológicos que esses docentes podem 

utilizar no seu dia a dia, além dos existentes nas escolas, podem utilizar aplicativos 

para celular, os objetos de aprendizagem que estão nos computadores no Linux 

Educacional, vídeos da TV Escola e outros que podem ser sugeridos através de 

cursos das suas áreas específicas. 

 

 

 

 Perfil docente: Última Titulação 

 

A informação sobre a última formação docente é relevante, pois, através dela 

é possível detectar se este ou aquele profissional tem menor ou maior interesse para 

dar continuidade a sua formação acadêmica. O constante aprendizado aproxima o 

professor do aluno, facilitando a troca de interesses, na utilização da tecnologia, 

buscando sempre o novo. 
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Gráfico 2 -  Última Titulação do docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

O gráfico 2 revela que 62,3 % dos docentes respondentes tiveram como 

última titulação a graduação, 32,1%, já fizeram pós-graduação, 5,7% concluíram o 

mestrado e nenhum deles fez o doutorado. Observa-se que a maior parte dos 

professores não buscou novas formações, apesar de terem acesso à tecnologia, o 

que é preocupante já que existem diversos cursos de pós-graduação a distância e 

presenciais em Universidades públicas e particulares.  

Há de se pensar que o fato da graduação ser uma exigência da Secretaria 

Estadual de Educação desde 2010 contribuiu para este cenário. Além do incentivo 

apresentado pela Lei de Diretrizes e Bases – LDB, que a partir de 1996 criou 

regulamentações possibilitando que vários professores tivessem acesso à 

graduação.  

De acordo com Niskier (1996), a LDB - nova lei da educação, deveria investir 

maciçamente na graduação, sobretudo em Matemática, Física, Química e Biologia, 

áreas que hoje não representam nem 3% da preferência do alunado, enquanto que 

a pedagogia chega a 10%. Esse cenário da educação brasileira não mudou muito 

mesmo após 25 anos da LDB, conforme mostra o gráfico 2, que retrata uma 

realidade de 2015. 
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 Perfil docente: Tempo de trabalho como docente 

 

Considerou-se importante avaliar, através do tempo de serviço no magistério, 

como se deu a evolução do uso da tecnologia na educação por parte dos 

professores. Percebe-se que vários professores passaram pela cronologia da 

evolução dos recursos tecnológicos, presentes até os dias atuais nas escolas.  

 

 

Gráfico 3 – Frequência relativa da amostragem quanto ao tempo de 

trabalho na Rede Estadual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Observa-se que 5,7% dos docentes estão trabalhando a menos de 6 anos na 

rede pública estadual; 32,1% trabalham a mais de 6 anos; já 34% dos docentes 

trabalham a mais de 10 anos e 28% trabalham a mais de 15 anos.  

Vale ressaltar que 94,4% dos professores (imigrantes digitais) já fazem parte 

da rede estadual de ensino há mais de 6 anos, logo, a utilização da tecnologia como 

recurso pedagógico não deveria ser novidade, tendo em vista que as capacitações 

oferecidas pelos NTEs já acontecem há mais de 15 anos.  

Sendo assim, quase todos os docentes respondentes fazem parte de um 

grupo de profissionais já experientes, que acompanharam as mudanças e 

adaptações que ocorreram na rede pública de ensino. Apesar de serem imigrantes 

digitais, o uso de recursos digitais faz parte de seu cotidiano.  

Anos de 

trabalho 

Frequência simples 

N° de professores 

Frequência relativa 

% de professores 

0 |-- 3 0 0,0% 

3 |-- 6 3 5,7% 

6 |-- 10 17 32,1% 

10 |--15 18 34,0% 

15 ou mais 15 28,3% 



80 

 

 

 

Prensky (2001) revela que o que diferencia o imigrante do nativo digital é que 

os imigrantes têm dificuldade em deixar antigos métodos para trás, mas procuram se 

adaptar as diversas situações. A distinção é mais cultural, já que os nativos 

nasceram cercados pela tecnologia e, portanto, possuem maior facilidade.  

 

 Recursos tecnológicos dentro de cada unidade escolar  

 

Considerou-se importante fazer um levantamento dos recursos tecnológicos 

existentes nas unidades escolares e sua utilização em sala de aula, o que será 

demonstrado no gráfico a seguir:  

 

Gráfico 4 - Recursos tecnológicos que a escola possui 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Após a pesquisa verificou-se que 96% das escolas possuem projetor comum 

ou projetor Proinfo (Anexo III); 81,1% possui televisão, seja com recurso do estado 

ou recurso próprio; 64,2% possui a lousa digital e 100% das escolas possuem 

computadores. Corroborando este cenário, de acordo com o site da SEEDUC (2014) 

as escolas receberam vários recursos tecnológicos, que estão disponíveis para 

serem utilizados pelos professores.   
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Os computadores ficam nos laboratórios de informática, mas segundo a 

pesquisa observa-se que muitos deles estão obsoletos e necessitando de 

atualização. Para Pretto (1999) esse é um dos grandes problemas das TICs que, a 

seu tempo, chegam às escolas como uma ferramenta auxiliar no processo 

pedagógico. Porém, a rapidez que o mundo contemporâneo avança na área das 

telecomunicações, não é, nem de perto, a mesma com que as TICs chegam até as 

unidades escolares. 

Sendo assim Moran, Masetto e Behrens (2013), concordam que as 

instituições passam por desafios quando buscam utilizar as tecnologias de 

comunicação e informação e deixam o ensino tradicional como opcional, 

incentivando uma aprendizagem integrada. Silva (2000), também evidencia que a 

sala de aula interativa, vista como ambiente de troca entre professor e aluno, é 

necessária para explorar outros recursos tecnológicos, disseminando a comunicação 

e possibilitando novas formas de aprendizado.  

A pesquisa revela que os recursos tecnológicos estão presentes nas 

unidades escolares, porém cabe ao professor planejar suas aulas, buscando formas 

de lidar com as dificuldades provenientes da área tecnológica.   

 

 Quanto ao funcionamento da internet 

 

Considerou-se importante fazer essa análise devido às reclamações sobre a 

inoperância da internet, como podemos observar no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 5 -  Funcionamento da Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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Nenhuma das respostas foi positiva para a conectividade da internet, 11,3% 

das respostas apontam que a internet não funciona, e 88,7% afirma que a internet 

funciona às vezes, e que a velocidade é muito baixa. Ou seja, em uma das unidades 

escolares não tem internet e nas demais a internet funciona com uma inconstância 

muito grande. Este acaba sendo um impedimento para que os alunos possam 

utilizar os computadores. 

De acordo com o Comitê Gestor de Internet - CGI (2014), o funcionamento da 

internet no Brasil, nos anos de 2013 e 2014, apresenta uma variância da velocidade 

de conexão e uma baixa velocidade nas escolas pública brasileiras, que é de 2Mb, 

conforme o Programa Banda Larga nas Escolas – PBLE, o que comprova o grande 

problema da internet nas unidades escolares participantes da pesquisa. 

 

 Utilização dos recursos tecnológicos em sala de aula  

Considerou-se pertinente analisar o uso dos recursos tecnológicos em sala de 

aula, principalmente, pelo perfil dos respondentes, que já fizeram cursos ou oficinas 

com os mediadores de tecnologia educacional no NTE, conforme é possível 

visualizar no gráfico a seguir: 

 

 

Gráfico 6 -  Recursos tecnológicos utilizados em sala de aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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Observa-se que o recurso mais utilizado pelos professores é o Projetor 

Proinfo – Anexo III (81,1%), que integra vários recursos ao mesmo tempo e possui a 

facilidade de ser transportado para sala de aula. Em segundo lugar aparece o 

computador como recurso bem utilizado (58,5%), pois mesmo com os diversos 

problemas encontrados nos laboratórios de informática, como falta da internet e 

problemas técnicos nos equipamentos, os professores procuram utilizar para redigir 

textos, elaborar jornais informativos, organizar projetos, além de utilizarem os 

objetos de aprendizagem que não necessitam da internet.  

Outro recurso muito utilizado pelos professores é a TV (45,3%) que tanto 

pode ser usada fixa na sala de multimídia, quanto em salas de aula. 34% dos 

docentes desenvolveram atividades utilizando o celular pedagogicamente, já que 

boa parte dos alunos possui aparelho de celular.  

Cabe ressaltar que o pequeno quantitativo de professores que utilizam a 

lousa digital (3,8%) se deve ao fato da mesma funcionar em conjunto com o Projetor 

Proinfo, o que nem sempre é possível devido à disponibilidade do recurso, uma vez 

que, cada unidade escolar só possui 1 projetor ProInfo, devendo ser agendado 

previamente pelo professor para ser utilizado. 

Conforme Moran, Masetto e Behrens (2013), existem várias ferramentas para 

o professor despertar nos alunos o interesse pelo assunto novo e nada melhor para 

isso do que um vídeo, uma atividade diferenciada com a tecnologia móvel, imagens 

e sons, desde os recursos simples até os mais sofisticados.  

 

 Utilização do laboratório de informática com os alunos 

 

Considerou-se importante esta pergunta devido aos inúmeros 

questionamentos dos professores com relação às políticas públicas para educação, 

principalmente no que diz respeito aos investimentos com equipamentos, nos 

laboratórios de informática, como mostra o gráfico a seguir: 
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Gráfico 7 -  O uso do Laboratório de informática pelos professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : dados da pesquisa 

 

 

Dos 53 professores pesquisados, 44 responderam que não usam o 

laboratório ou que usam às vezes. Este quantitativo elevado se deve aos problemas 

técnicos dos laboratórios de informática. Alguns desses problemas são: a internet 

nem sempre funciona, a conexão é baixa, muitos computadores estão obsoletos, e 

ainda existem os problemas de agendamento. Tal situação causa um desconforto e 

descontentamento para o professor ministrar sua aula, o que acaba prejudicando o 

processo ensino-aprendizagem, segundo alguns relatos dos próprios professores.  

Mesmo com todos os problemas existentes nos laboratórios de informática 

educativa, os recursos tecnológicos estão presentes nas unidades escolares, o que 

o professor precisa é planejar suas aulas, uma vez que fica difícil levar todos os 

alunos ao mesmo tempo nos laboratórios, por falta de espaço ou por não estarem 

funcionando.  

 

 Mudanças na metodologia; formação e estudo 

 

Considerou-se importante analisar o quanto é relevante para o docente mudar 

e aperfeiçoar sua prática pedagógica, através da busca de novas capacitações, 

conforme demonstram os gráficos a seguir: 
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Gráfico 8 - Mudanças metodológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Ao serem questionados se gostariam de planejar as aulas usando os recursos 

tecnológicos, 64,2% dos professores responderam que gostariam de planejar suas 

aulas incluindo sempre os recursos tecnológicos junto ao currículo mínimo. 30,2% 

não fariam objeção em preparar suas aulas utilizando algum tipo de recurso 

tecnológico ou não usariam e somente 5,7% não gostariam de planejar suas aulas 

utilizando os recursos tecnológicos, por considerarem que sua metodologia está 

suficiente para o aprendizado. 

O cenário revelado pela pesquisa comprova a afirmação da autora Kensky 

(2003, p. 23): “As velozes transformações tecnológicas da atualidade impõem novos 

ritmos (...). É preciso estar em permanente estado de aprendizagem e adaptação ao 

novo”. Estamos na era das informações, as tradicionais formas de fazer educação já 

não cabem mais no imediatismo. O momento é especial para que cada uma reveja 

suas formas de ensinar e aprender, assumindo esse desafio (KENSKY, 2003).  

Moran (2010), corrobora a importância de o professor estar constantemente 

aprimorando suas metodologias, aprendendo a utilizar as novas tecnologias, 

buscando assim práticas pedagógicas inovadoras e relevantes para o aprendizado 

dos alunos. 

Segundo Kensky (2003), se não acontecer uma mudança nas atitudes dos 

professores de nada vai adiantar a tecnologia que está sendo inserida nas escolas. 

É preciso querer fazer diferente, ampliando as possibilidades comunicativas, 
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administrando melhor o tempo, o planejamento das atividades, a gestão escolar, 

visualizando tudo de maneira globalizada, transformando a escola. 

 

Gráfico 9 - Interesse por cursos a serem oferecidos pelo NTE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 

Observa-se que 71,7% ou seja, 38 dos 53 professores participantes, 

mostraram interesse em aprender sobre o uso do celular pedagogicamente. É a 

tecnologia móvel despertando o interesse dos professores que sabem da 

necessidade de se manterem atualizados, já que esta é a realidade dos nossos 

alunos. Lemos (2004) ressalta que o celular é uma ferramenta de importância 

midiática nos dias atuais. As tecnologias móveis e sem fio auxiliam a desenvolver 

novas e velhas maneiras de trabalhar, estimulando trocas de informações, 

compartilhamento, atividades em grupo, favorecendo a relação social.  

Já 32,1% dos professores gostariam de aprender sobre o google drive e seus 

complementos. Conforme dados da página do site do SAPI (2016), o NTE oferece 

junto às unidades escolares através de seus Mediadores Tecnológicos, oficinas, 
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palestras e encontros cujo interesse e utilização pedagógica venham favorecer na 

formação dos professores, e o uso do google drive é uma dessas oficinas. 

 Um menor número de professores demonstrou interesse em programas 

específicos como o geogebra, para matemática (5,7%), informática básica (3,8%), 

Flubaroo (9,4%) e Facebook secreto (15,1%), oficinas que já foram oferecidas nas 

escolas e muitos professores participaram, inclusive colocando em prática com seus 

alunos. Uma boa parte dos professores tem interesse na informática avançada 

(28,3%) e também no Movie Maker (24,5%) que é um aplicativo que a partir de 

imagens, fotos e vídeos, a pessoa pode elaborar outras apresentações e vídeos.  

Esses números reforçam a importância da capacitação docente desenvolvida 

pelo Núcleo de Tecnologia Educacional, NTE RJ-01, junto aos professores da rede 

pública estadual em Campos dos Goytacazes. O fator desta pesquisa veio de 

encontro com os autores lidos e nos mostra com clareza que ao passar por 

momentos, encontros, capacitações, oficinas, palestras, o professor sente-se 

motivado, interessado e propõe-se a conhecer o novo ou aperfeiçoar o já conhecido. 

É interessante ressaltar que mesmo diante das dificuldades encontradas nas 

unidades escolares, dos desafios previstos, o professor aceita o novo e procura 

desenvolver bem o seu trabalho, buscando melhorar o processo de ensino 

aprendizagem.  

Os dados revelados no gráfico acima corroboram a fala de Kensky (2009), 

quando ele diz que as unidades escolares passaram por mudanças nos últimos anos 

com relação ao uso das tecnologias. No início havia uma incerteza, depois passou a 

estar na moda, e com o passar dos anos o incentivo e os argumentos foram 

ganhando confiança dos educadores, que passaram a utilizar os recursos 

tecnológicos didaticamente, o que justifica o interesse em aprender novos cursos. 

 

 

5.1.1.  Perguntas estruturadas como semi-abertas e abertas, que foram 

inseridas no questionário serão apresentadas com o intuito de 

fornecer maiores informações relacionadas ao contexto pesquisado.   
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 Quando interrogados com relação ao motivo pelo qual não levavam os 

alunos ao laboratório de informática, os professores responderam: “A internet nunca 

funciona”, “Nunca consigo ligar os computadores e acessar a internet rapidamente”, 

“O horário é pequeno”, “Indisciplina dos alunos”, “Não tem ninguém responsável pelo 

laboratório”, “Quando a internet funciona, o computador trava e atrapalha a aula”. 

Moran (2010), aponta que apesar da internet revolucionar a vida de todos, 

ajudar a solucionar problemas, melhorar as pesquisas, promover integração entre o 

mundo virtual e o físico, possibilitar que a aprendizagem seja presencial ou a 

distância e aumentar a oferta de serviços digitais, a necessidade mesmo é que se 

tenha um ambiente propício para todas reinvenções educacionais.  

Com relação às justificativas apresentadas pelos professores quando 

questionados sobre o interesse em planejar as aulas utilizando os recursos 

tecnológicos, pode-se destacar: “Acho que o interesse dos alunos seria maior”, 

“Através da tecnologia podemos inovar as nossas aulas”, “os alunos gostam da 

tecnologia” e de “aulas diferentes”, “O mundo digital faz parte da realidade da 

maioria dos alunos”, “Uma aula com recursos tecnológicos é mais atraente para os 

alunos”, “Sou um pouco impaciente, se falta um fio fico chateada”, “Mudar a 

metodologia é sempre bom”, “Eu gosto de usar a tecnologia, preciso planejar 

realmente”. 

Segundo os dados do SAPI (2015), os mediadores de tecnologia do Núcleo 

de Tecnologia Educacional têm como função principal incentivar o uso dos recursos 

tecnológicos por parte dos professores, divulgando os objetos digitais, vídeos e as 

atividades que estão no Conexão Educação com livre acesso, oferecendo cursos e 

se dispondo a auxiliar no planejamento individualizado dos professores, que 

acontece semanalmente. 

O questionamento feito aos professores que gerou respostas bem 

interessantes foi com relação ao que seria necessário para efetivar o uso dos 

recursos tecnológicos ou se eles achavam que já estava a contento. As respostas 

obtidas foram: “Uma internet de melhor qualidade”, “Maior número de computadores 

no laboratório e uma pessoa responsável para ligar as máquinas”, “Recursos que 

funcione e que tenham manutenção periódica”, “Mais capacitações para os 
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equipamentos novos, em vários horários”, “Planejamento direcionado para o uso dos 

recursos tecnológicos”, “Máquinas funcionando, sala aberta no horário agendado”. 

Todas estas questões colocadas pelos professores respondentes vão de 

encontro a percepção de diversos autores estudados durante esta pesquisa. Como 

exemplo Moran (1999), que nos mostra que “ensinar e aprender” fazem parte de 

uma flexibilização espaço-temporal, da diminuição de registros físicos, conteúdistas, 

favorecendo a integração das informações, interpretações e contextualização de 

maneira significativa.   

Prensky (2000) enfatiza que as ferramentas tecnológicas ajudam na 

aprendizagem e que antigamente a comunicação era feita por carta, hoje em dia 

através de e-mail, do computador, telefone, tudo é muito rápido, o professor deve 

usar os programas para ajudar o aluno a pensar criticamente. Os professores, que 

desejam ajudar seus alunos do século XXI devem ajustar suas metodologias, serem 

parte integrante, objetivar troca de saberes e construir junto à caminhada.  

Segundo Moran 2013, colocar em evidência o papel de sujeito do aprendiz e 

o fortalecer como protagonista é a função do professor enquanto mediador 

pedagógico, incentivar, proporcionar a busca para a responsabilidade, deixar o aluno 

mostrar seu potencial e participar do processo de ensino aprendizagem através de 

seu entendimento, da criatividade e usando a tecnologia a favor de todos.  
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 CONCLUSÃO 

Esta pesquisa buscou abordar o uso da informática na educação, mais 

especificamente, o uso dos recursos tecnológicos dentro de quatro unidades 

escolares da rede estadual pública em Campos dos Goytacazes-RJ. 

Sobre a questão problema que visava responder de que forma as 

capacitações realizados pelo Núcleo de Tecnologia Educacional, no período de 

2013-2015, levou os professores a utilizarem mais os recursos tecnológicos em suas 

práticas pedagógicas em algumas unidades da rede pública estadual de Campos 

dos Goytacazes - RJ? Sim, observou-se que quando estimulados e incentivados a 

conhecer os recursos tecnológicos, os professores sentem-se desfiados e procuram 

utilizar os recursos na medida do possível, nas unidades escolares. 

A hipótese inicialmente levantada a respeito de que o uso de recursos 

tecnológicos são limitados em função de falta de disponibilidade na rede pública 

estadual de ensino em Campos dos Goytacazes. Também as capacitações 

oferecidas pelo Núcleo de Tecnologia Educacional-NTE favorecem nas mudanças 

metodológicas dos docentes nas unidades escolares, foi confirmada.  

Por meio dos resultados obtidos na pesquisa, verificou-se que as 

capacitações, reuniões e oficinas oferecidas pelos Mediadores de Tecnologia do 

NTE, favoreceram e incentivaram o uso da tecnologia dentro das unidades escolares 

pelos professores. Porém esses têm dificuldades para levar seus alunos aos 

laboratórios de informática educativa, devido à pequena quantidade de 

computadores em funcionamento e as turmas serem bem grandes. Outra questão 

levantada foi a de que fazer uso da internet nem sempre era possível por causa da 

intermitência da conexão.  

As justificativas apresentadas pelos professores quando questionados sobre 

o interesse em planejar as aulas utilizando os recursos tecnológicos, pode-se 

destacar: “Acho que o interesse dos alunos seria maior”, “Através da tecnologia 

podemos inovar as nossas aulas”, “os alunos gostam da tecnologia” e de “aulas 

diferentes”, “O mundo digital faz parte da realidade da maioria dos alunos”, “Uma 

aula com recursos tecnológicos é mais atraente para os alunos”, “Sou um pouco 

impaciente, se falta um fio fico chateada”, “Mudar a metodologia é sempre bom”, “Eu 

gosto de usar a tecnologia, preciso planejar realmente”. Essas respostam nos levam 
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a perceber o quão importante é a influência do Núcleo de tecnologia Educacional-

NTE, uma vez que os professores necessitam de incentivo e capacitações 

regularmente. 

  O objetivo geral do estudo buscou analisar de que forma a capacitação 

desenvolvida pelo Núcleo de Tecnologia Educacional, NTE RJ-01, estava auxiliando 

o uso do recursos tecnológicos  na prática pedagógica docente nas escolas públicas 

estaduais em unidades participantes da pesquisa, em Campos dos Goytacazes- RJ. 

A resposta a essa questão foi desmembrada nos objetivos específicos, devidamente 

tratados através de fundamentação teórica.  

  Como resultado do primeiro objetivo foram descritas as bases históricas da 

educação pública no Brasil e a evolução do uso da tecnologia. Percebeu-se que 

desde o surgimento da educação, a fundamentação teórica foi feita em cima de 

preconceitos e influências políticas. 

Como resposta ao segundo objetivo buscou-se identificar as propostas dos 

projetos que envolvem o uso da informática na educação e a formação dos 

docentes. Através dessa análise foi possível observar que muito se tem estudado e 

investido nas propostas para melhoria da introdução da informática na educação, 

porém a sua manutenção, depende das políticas públicas e órgãos Federais. E além 

do mais depende da disponibilidade do professor, que podemos constatar através 

dos gráficos 2, 3 e 8 da pesquisa, que 62,3% dos professores entrevistados só 

fizeram até a graduação, e estão no mercado de trabalho a mais de 10 anos, como 

vimos no gráfico 3, possuem interesse nas mudanças metodológicas propostas com 

o uso da tecnologia, mas caem na falta de tempo para alinhar seus conteúdos a 

parte burocrática e funcional dos equipamentos e também quantidade de alunos por 

turma, e outras unidades escolares que trabalham o que dificulta nas formações 

continuada. 

A respeito do terceiro objetivo específico de evidenciar as contribuições do 

NTE-RJ, Campos dos Goytacazes e sua funcionalidade, procurou-se relatar como 

ocorre a distribuição das escolas para os mediadores, o armazenamento das 

informações obtidas nas unidades escolares, o registro das atividades elaboradas 

pelos professores e sua divulgação, tudo isso devidamente arquivado no SAPI, 

auxiliando a organização e visão entre secretaria e unidade escolar. A investigação 
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da trajetória e funcionamento do NTE foi realizada através de fundamentações 

teóricas e investigação documental, que nos deixa perceber que há interesse dos 

profissionais da educação, mas a falta de continuidade devido a política atravanca o 

bom desenvolvimento e o maior interesse dos professores, que sentem-se 

prejudicados e desvalorizado. O gráfico 9, remete-nos ao interesse por cursos 

oferecidos pelo NTE, 56,6% dos respondentes tem interesse em aprender 

programas novos e 71,7% desses gostariam de aprender a utilizar o celular 

pedagogicamente, com a intenção de valorizar e adaptar-se ao universo dos alunos. 

Ainda a respeito do terceiro objetivo foi aplicado um questionário 

semiestruturado junto aos professores das unidades escolares. Após o recebimento 

dos questionários, foi possível complementar análise e constatar a situação que se 

encontram os laboratórios de informática educativa, seus computadores e o acesso 

à internet, assim como os recursos tecnológicos disponíveis nas unidades escolares. 

O resultado da análise dos dados despertou nossa atenção para a falta de 

manutenção técnica, peças de reposição e necessidade de novos computadores, 

além de maior quantidade computadores devido ao quantitativo de alunos em cada 

sala de aula. 

Diante dos dados, os docentes demonstraram interesse nas capacitações 

oferecidas pelos mediadores de tecnologia e vontade de conhecer novos recursos e 

aplicativos para celular, o que significa comungar das mudanças tecnológicas que 

tem surgido diariamente. Contudo, muitos e recorrentes são os impedimentos para a 

maior parte dos professores no que se refere à falta de tempo para as capacitações, 

computadores obsoletos e baixa conexão de internet, esses são alguns dos 

problemas que prejudicam muito na execução das aulas com apoio das TICs. 

Em virtude dos objetivos alcançados e problema exposto, faz-se necessário 

motivar os professores, elaborarem aulas criativas, tudo isso deve ser divulgado em 

outras unidades escolares, no portal da SEEDUC, no SAPI e dentro das próprias 

unidades escolares, para que os órgãos responsáveis entendam que não basta 

colocar alguns recursos tecnológicos dentro das escolas, esses também precisam 

ser mantidos, atualizados, assim como os profissionais que irão utilizá-los precisam 

ser capacitados. A formação docente continuada faz-se necessária e importante 
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para a melhoria da qualidade da educação e enriquecimento dos próprios 

professores. 

Os resultados indicam que o Núcleo de Tecnologia Educacional-NTE, vem 

auxiliando e incentivando o uso dos recursos tecnológicos nas unidades escolares, a 

cada palestra, oficina, ou seja, um encontro mostrando experiências de outros 

estados ou mesmo países. A maior parte dos professores tem interesse na mudança 

da metodologia, ele aceita as propostas e quer aprender sim, mas as dificuldades 

com a qualidade e quantidade dos recursos tecnológicos os deixam desmotivados. 

Como exemplo, podemos observar quanto ao uso do Projetor Proinfo, no gráfico 6, 

onde 81,8% dos respondentes  já utilizaram o Projetor Proinfo, pois tem um 

computador acoplado, entrada de USB, entrada de CD e se tiver internet sem fio ele 

também funciona na rede. Mas cada unidade escolar só possui 1 (um) equipamento 

para ser agendado seu uso com todos os professores. O ideal seria um em cada 

sala de aula, no ponto de vista dos professores, de acordo com a pesquisa e 

observações feitas. 

Os enfrentamentos e problemas são inúmeros, mas cabe perceber a vontade 

de mudança e interesse na educação, por uma escola mais tecnológica e através 

dos embasamentos teóricos adquiridos conforme os preceitos de muitos autores, o 

incentivo para o uso da tecnologia como agente facilitador para os professores e 

alunos deve ser constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de. ProInfo: Informática e formação de 

professores. Secretaria de Educação a Distância/Seed. Brasília: Ministério da 

Educação, Vol.I e II. 2000.  

ALVES, J. R. M. A história da EAD no Brasil. 2º Capítulo do livro: Educação a 

Distância o Estado da Arte. LITTO, F. M. e FORMIGA, M. (orgs). São Paulo: 

Pearson Education, 2009.  

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação e da Pedagogia: geral e 

Brasil. 3ª ed. São Paulo; Moderna. 2006. 

BEHRENS, Marilda Aparecida. O paradigma emergente e a prática pedagógica. 

Petrópolis, RJ: 6 ed. Vozes, 2013. 

BORBA, M. C.; PENTEADO, M. G. Informática e Educação Matemática. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2001.  

BORBA, M. C.; MALHEIROS, A. P. S.; ZULATTO, R. B. A. Educação a Distância 

Online. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.  

BRASIL. Unesco. Relatório de Monitoramento DE EPT 2008. Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Disponível em: < 

http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0337.html> Acesso em: 15 

dez. 2015. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto Secretaria de Educação a Distância.  
ProInfo - Programa Nacional de Informática na  Educação; Disponível em: 
http://www.proinfo.gov.br/upload/biblioteca/184.pdf; acesso em: 10 dez 2015. 
 

BRASIL. Estudo exploratório sobre o professor brasileiro com base nos 

resultados do Censo Escolar da Educação Básica 2005. Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Brasília: Inep, 2009. 

___________. Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que dispões sobre as 

Diretrizes e Bases da Educação. Disponível em: <http:// www.mec.gov.br/ >. 

Acesso em: 11 nov. 2015.  

___________. Medida Provisória nº 213 de 10/09/2004 que institui o ProUni-

Programa Universidade para Todos. Disponível em: < 

http://www.mec.gov.br/prouni>. Acesso em: 11 nov. 2015. 

http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0337.html
http://www.mec.gov.br/prouni%3e.


95 

 

 

 

BUFFA, Ester; NOSELLA, Paolo. A educação negada - introdução ao estudo da 

educação brasileira contemporânea. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

CARDOSO, Tereza Fachada Levy. História da Educação. Pelotas,SP: 

ASPHE/FaE/UFPel, 1999. 

COLL, César; MONEREO, Carles. Psicologia da educação virtual: aprender e 

ensinar com as tecnologias da informação e da comunicação. Porto Alegre: 

Artmed. 2010. 

COMINTE GESTOR DA INTERNET NO BRASIL - CGI.br. Pesquisa sobre o Uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação no Brasil – TIC Educação 2013. São 

Paulo: CGI.br, 2013. Disponível em: <www.cetic.br/media/docs/publicacoes/2/tic-

educacao-2013.pdf>.  Acesso em 10 jan. 2016. 

_________________. Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação no Brasil – TIC Educação 2014. São Paulo: CGI.br, 2014. Disponível 

em: <www.cetic.br/media/docs/publicacoes/2/tic-educacao-2014.pdf>.  Acesso em 

11 jan. 2016. 

________________.<http://www.cgi.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_Educacao_20
14_livro_eletronico.pdf>.  Acesso em 10 jan. 2016. 
 

CYSNEIROS, P. G. Novas tecnologias na sala de aula: melhoria do ensino ou 

inovação conservadora? Revista Informática Educativa. Universidad de los Andres. 

vol. 12, (1), pp. 11-24, 1999.  

__________. Novas tecnologias no cotidiano da escola. Anais da XXIII Reunião 

Anual da ANPED, Caxambu, MG: ANPEd, 2000. 

__________. Gestão Escolar, parâmetros curriculares e novas tecnologias na 

escola. In: RAMOS, E. M. F. (Org.). Informática na escola: um olhar multidisciplinar. 

Fortaleza: UFC. 2003. 

DEMO, P. Formação permanente e tecnologias educacionais. Petrópolis: Vozes, 

2006. GUAREZI, R. C. M; MATOS, M. M. Educação a distância sem segredos. 

Curitiba: Ibpex, 2009.  

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário da Língua Portuguesa. 3ª ed. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 

Fiorentini, D. & Lorenzato, S. Investigação em Educação Matemática: percursos 

teóricos e metodológicos. Campinas, SP: Autores Associados. 2006. 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

http://www.cetic.br/media/docs/publicacoes/2/tic-educacao-2013.pdf
http://www.cetic.br/media/docs/publicacoes/2/tic-educacao-2013.pdf
http://www.cetic.br/media/docs/publicacoes/2/tic-educacao-2014.pdf
http://www.cgi.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_Educacao_2014_livro_eletronico.pdf
http://www.cgi.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_Educacao_2014_livro_eletronico.pdf


96 

 

 

 

_________. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

GONDRA, José G.; SCHUELER, Alessandra. Educação, Poder e Sociedade no 

Império Brasileiro. São Paulo: Cortez, 2008. 

HILSDORF, Maria Lucia Spedo. História da educação brasileira: leituras. São 

Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005. 

IBGE. Campos dos Goytacazes. http://cidades.ibge.gov.br; acesso em: 21 jan.2016. 

_________. http://www.campos.rj.gov.br/mapas-municipais. Acesso em 20 jan. 

2016. 

KENSKY, V. M. Tecnologias e ensino presencial e a distância. Campinas, SP: 

Papirus,2003. 

___________. Educação e tecnologias: O novo ritmo da informação. Campinas, 

SP: Papirus, 2007. 

LEMOS, André; LÉVY, Pierre. O futuro da internet: em direção a uma 

ciberdemocracia. São Paulo: Paulus, 2010. 

LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da 

informática. Rio de Janeiro: Ed. 34, 2011. 

____________. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 2010. 

____________.  O que é o virtual?. Tradução de Paulo Neves. São Paulo, SP: Ed. 

34, 2011.  

LITTO F. M. e FORMIGA, M. Educação a distância o estado da arte. São Paulo: 

Pearson Education, 2009.  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC; 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/infor_aplic_educ.pdf>. Acesso em: 

05 dez. 2015. 

____________.  <http://www.dominiopublico.gov.br/>; acesso em: 07 jan 2016). 

____________. Breve relato da história da educação excludente: do início da 

colonização aos dias de hoje em nosso país 

<http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0337.html>; Acesso em: 

10 out. 2015. 

________________.<http://www.proinfo.gov.br/upload/img/relatorio_died.pdf>; 

Acesso em: 05 jan. 2016). 

____________.<http://www.proinfo.mec.gov. br/>. Acesso em: 19 dez. 2015. 

http://cidades.ibge.gov.br/
http://www.campos.rj.gov.br/mapas-municipais
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/infor_aplic_educ.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/
http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0337.html
http://www.proinfo.gov.br/upload/img/relatorio_died.pdf


97 

 

 

 

____________.<http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-

tecnologia-educacional-proinfo>. Acesso em: 10 jan. 2016. 

_____________. <http://www.proinfo.gov.br/upload/biblioteca/184.pdf>; Acesso em: 

05 nov. 2015. 

_____________.<http://webeduc.mec.gov.br/linuxeducacional/pagns/sobre_le.php

>; Acesso em: 08 mai. 2016. 

MELATTI, Julio Cezar. Índios do Brasil. 3ª ed. São Paulo: Hucitec/INL, 1980. 

MENEZES, Ebenezer Takuno de; SANTOS, Thais Helena dos. Conferência de 

Jomtien (verbete). Dicionário Interativo da Educação Brasileira - EducaBrasil. 

São Paulo: Midiamix Editora, 2002. Disponível em: 

<http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=110>. Acesso: 20 jan. 2016. 

MORAES, Maria Cândida; Informática Educativa no Brasil: Uma história vivida, 

algumas lições aprendidas. Revista Brasileira de Informática na Educação, v1, 

n1, 1997. Disponível em:  <http://www.br-

ie.org/pub/index.php/rbie/article/view/2320/2082>. Acesso em: 03 jan 2016. 

____________. O paradigma educacional emergente. Campinas, SP: Papirus, 

1997. 

____________. Subsídios para fundamentação do Programa Nacional De 

Informática na Educação-ProInfo. 1997.  Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br>. Acesso em: 05 jan 2016. 

MORAN, José Manuel. Palestra proferida pelo Professor José Manuel Moran no 

evento "Programa TV Escola - Capacitação de Gerentes", realizado pela 

COPEAD/SEED/MEC em Belo Horizonte e Fortaleza, no ano de 1999; 

http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/.pdf; acesso em: 6 jan 2016. 

_____________. Educação Humanista inovadora. Disponível  em: 

http://moran10.blogspot.com.br/. Texto de José Manuel Moran disponível 

em http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2013/12/transformacoes.pdf 

2002. Acesso em 10 dez. 2015. 

______________. A educação que desejamos: novos desafios e como chegar 

lá. Campinas, SP: Papirus, 2011. 

MORAN, J. M; MASETO, M. T; BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e mediação 

pedagógica. 21ª ed. Campinas, SP: Papirus, 2013. 

Nascimento, João Kerginaldo Firmino do. Informática aplicada à educação. 

Brasília: Universidade de Brasília, 2007. 

http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-proinfo
http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-proinfo
http://www.proinfo.gov.br/upload/biblioteca/184.pdf
http://webeduc.mec.gov.br/linuxeducacional/pagns/sobre_le.php
http://webeduc.mec.gov.br/linuxeducacional/pagns/sobre_le.php
http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=110
http://www.br-ie.org/pub/index.php/rbie/article/view/2320/2082
http://www.br-ie.org/pub/index.php/rbie/article/view/2320/2082
http://www.dominiopublico.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/.pdf
http://moran10.blogspot.com.br/
http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2013/12/transformacoes.pdf


98 

 

 

 

NISKIER, Arnaldo. LDB_A nova lei da educação: tudo sobre a lei de diretrizes e 

bases da educação nacional: uma visão crítica. Rio de Janeiro: Consultor, 1996. 

PETRAGLIA, Izabel. Edgar Morin: a educação e a complexidade do ser e do 

saber. 13 ed. Petrópolis, RJ: vozes, 2011. 

PILETTI, Claudino; PILETTI, Nelson. História da Educação de Confúcio a Paulo 

Freire. 1ª ed., 2ª reimpressão.- São Paulo: Contexto, 2014 

PILETTI, Nelson.  História da Educação no Brasil. 7ª ed. São Paulo: Ática, 2003. 

PRENSKY, Marc. “Não me atrapalhe, mãe_ Eu estou aprendendo!”: como os 

videogames estão preparando nossos filhos para o sucesso no século XXI – e 

como você pode ajudar!. São Paulo, SP: Phorte, 2010. 

_____________. <http://www.marcprensky.com/international/>. Acesso em 10 jan. 

2016. 

PRETTO, Nelson. Ensaio: cultura digital e educação: redes já! Salvador: 

EDUFBA, 2008. Disponível em: Scielo Books<http://books.scielo.org>. Acesso em: 

23 jan 2016. 

______________. Políticas brasileiras de educação e informática. Disponível em: 

<www2.ufba.br/~bonilla/politicas.htm>. Acesso em: 21 fev 2016 

______________. Uma escola sem / com futuro – educação e multimídia. 

Campina, SP: Papirus, 1996. 

RAMOS, Edla Maria Faust. Introdução à Educação Digital. 2.ed. Brasília: 

Ministério da Educação, Secretaria de Educação à Distância,2009. 

RECUERO, Raquel. Redes sociais na internet. Porto Alegre, RS: Sulina, 2014. 

ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da Educação no Brasil: (1930/1970). 40 

ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 

SANTAELLA, L;  LEMOS, R. Redes sociais digitais: a cognição conectiva do 

twitter. São Paulo, SP: Paulus, 2010. 

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, RJ, CDTE. 

<http://www.cted.educacao.rj.gov.br/publico/distritos_te.asp>; Acesso em: 15 nov. 

2015. 

____________;<http://www.cted.educacao.rj.gov.br/publico/osapi.asp>; Acesso em: 

6  jan 2016). 

http://www.marcprensky.com/international/
http://www.cted.educacao.rj.gov.br/publico/distritos_te.asp
http://www.cted.educacao.rj.gov.br/publico/osapi.asp


99 

 

 

 

____________;<http://www.cted.educacao.rj.gov.br/publico/apresenta_lieds.asp. 
Acesso em: 10 jan. 2016. 

____________; <http://www.rj.gov.br/web/seeduc>; Acesso em: 12 jan. 2016. 

SILVA, Marco. Sala de aula interativa. Rio de Janeiro, RJ: Quartet, 2000.  

SOUZA, Carlos Henrique Medeiros. Comunicação, Educação e Novas 

Tecnologias. Rio de Janeiro. Ed. FAFIC, 2003. 

SOUZA, Carlos Henrique Medeiros de; CASTELANO, Karine lobo; MANHÃES, 

Fernanda Castro. Manual para elaboração de tese/dissertação: documento 

eletrônico e impresso, Campos dos Goytacazes, RJ: UENF/CCH/PPGCL, 2014. 

VALENTE, José A. Aprendendo para a Vida: O uso da Informática na Educação 

Especial. In: M. P. Freire e J. A. Valente (orgs). Aprendendo para a Vida: Os 

Computadores na Sala de Aula. São Paulo: Cortez, 2001.  

_____________. O computador na sociedade do conhecimento. Campinas, SP: 

Unicamp, 1999. 

_____________. Diferentes usos do computador na educação. In: Diferentes 

usos do computador na educação. O uso inteligente do computador na educação. 

Palestra realizada em Belo Horizonte em 28 jan. 1998. Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

32832003000100010&lang=pt. Acesso em 05 jan. 2016. 

_____________. Por que o computador na educação? In: VALENTE, J. A. (Org.). 

Computadores e conhecimento: repensando a educação. Campinas: Unicamp/Nied, 

1993. 

 VILLELA, Heloísa. A primeira Escola Normal do Brasil. In: NUNES, Clarice (org.). 

O passado sempre presente. São Paulo: Cortez, 1992. 

WEREBE, Maria José Garcia. 30 anos depois: grandezas e misérias do ensino 

no Brasil. 2ª ed. São Paulo: Ática, 1997. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cted.educacao.rj.gov.br/publico/apresenta_lieds.asp
http://www.rj.gov.br/web/seeduc
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832003000100010&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832003000100010&lang=pt


100 

 

 

 

 

 

ANEXO I  – Termo de consentimento 

 

Eu,_______________________________________________________, 

estou sendo convidado voluntariamente a participar de uma pesquisa intitulada,  A 

influência do Núcleo de Tecnologia Educacional – NTE na utilização dos recursos 

tecnológicos em sala de aula pelos docentes nas escolas públicas estaduais em 

Campos dos Goytacazes-RJ, com o objetivo de Analisar de que forma as 

capacitações docentes desenvolvidas pelo Núcleo de Tecnologia Educacional, NTE 

RJ-01 vêm influenciando a prática pedagógica docente com o uso dos recursos 

digitais nas Escolas Públicas Estaduais. 

         A minha participação no referido estudo será respondendo ao questionário 

referente à pesquisa de Mestrado em Cognição e Linguagem, na Universidade 

Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). 

         A pesquisadora envolvida com o referido projeto é a mestranda em “Cognição 

e Linguagem” Mary Jeanne Gomes Viana Tavares e com ela poderei manter contato 

através do telefone (22) 988036860. É assegurada a assistência durante toda a 

pesquisa, bem como o livre acesso a todas as informações e esclarecimentos 

adicionais sobre a pesquisa em voga.  

        Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou 

qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me identificar,será 

mantido em sigilo. 

        Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e 

compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre 

consentimento em participar. 

       A pesquisa não terá nenhum tipo de ônus ao professor participante. 
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ANEXO II  – Termo de autorização 

 

 

Eu, __________________________________________, diretor (a) do 

Colégio_____________________________ matrícula____________________, 

autorizo, Mary Jeanne Gomes Viana Tavares, aluna do Programa de Pós-

Graduação do curso de Mestrado em Cognição e Linguagem, da Universidade 

Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), a realizar coleta de dados para a 

pesquisa intitulada “A influência do Núcleo de Tecnologia Educacional – NTE na 

utilização dos recursos tecnológicos em sala de aula pelos docentes nas escolas 

públicas estaduais em Campos dos Goytacazes-RJ”, sob orientação do professor 

Dr. Carlos Henrique Medeiros de Souza. Tendo em vista que a pesquisa tem por 

objetivo: Analisar de que forma as capacitações docentes desenvolvidas pelo Núcleo 

de Tecnologia Educacional, NTE RJ-01 vêm influenciando a prática pedagógica 

docente com o uso dos recursos digitais nas Escolas Públicas Estaduais. 

 

                           ___________________________________________ 

                                                                                             

                                                       Nome do (a) diretor (a) 
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ANEXO III  – Projetor ProInfo 

O Projetor Proinfo, é uma iniciativa do Ministério da Educação. Além de 

projetar imagens, ele é um computador com CD/DVD, acesso a Internet com WI-FI, 

áudio, microfone, USB dentre outros serviços que o sistema operacional livre 

proporciona para o usuário. Tudo em um só aparelho, desenvolvido pelo Ministério 

da Educação (MEC, 2016). 

A projeção da tela do computador permite que o aluno desenvolva uma nova 

perspectiva, uma nova forma de avaliar, um novo olhar sobre o que é projetado. 

Permite que ele abra seus horizontes para um melhor entendimento, facilitando 

aprendizagens mais significativas, assim um texto pode ser construído 

colaborativamente pelos alunos enquanto projetado. Laboratórios virtuais podem 

mostrar o andamento de reações químicas e seus parâmetros podem ser ajustados 

durante a apresentação. As aulas podem ser expositivas e dinâmicas, propondo um 

ganho pedagógico considerável sobre o desenvolvimento do aluno pelo seu próprio 

aprendizado.  

 

  

 Projetor Proinfo “Arthurzinho” 

 

 

 

 

 

 
Figura 17: Projetor Proinfo 

Fontes: MEC e  dados da pesquisa  
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APÊNDICE - I 

Pesquisa: Professores Estaduais 

Caros professores, venho através deste, pedir sua contribuição para enriquecer minha 
dissertação de Mestrado em Cognição e Linguagem na UENF. Desde já muito obrigado por 
sua participação.  

1-Disciplina * 
Disciplina 

 

2-Última formação * 

o  Graduação 

o  Pós Graduação 

o  Mestrado 

o  Doutorado 

o  Pós Doutorado 

3-Tempo que trabalha no Estado * 

o  1 a 3 anos 

o  + 3 a 6 anos 

o  + 6 a 10 anos 

o  + 10 a 15 anos 

o  15 ou mais anos 

4-Quais os recursos tecnológicos que sua escola possui ? * 

o  Projetor 

o  Projetor Proinfo "Artuzinho" 

o  TV 

o  Lousa Digital 

o  Computadores 

5-Quantos computadores funcionando? * 

o  0 a 5 

o  5 a 10 

o  10 a 15 

o  15 a 20 

o  mais de 20 

o  nenhum 
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6-A internet funciona? * 

o  sim   não  às vezes 
7-Você leva seus alunos no laboratório de informática? * 

o  sim 

o  não 

o  às vezes 

Se "Não" justifique por favor. 

 

08-Quais recursos tecnológicos que já utilizou em suas aulas? * 

o  Projetor 

o  Projetor Proinfo 

o  Lousa digital 

o  TV 

o  Celular 

o  Computador 

09-Você gostaria de planejar suas aulas sempre utilizando os recursos tecnológicos? * 

o  sim  não  às vezes 
10 * 
Por favor justifique sua resposta 

 

11-O que seria necessário para efetivar o uso dos recursos tecnológicos? Ou acha que 
esta funcionando plenamente? * 

 

12-Gostaria de fazer algum tipo de oficina que ajudasse a informática na educação? * 
Gostaria de fazer algum tipo de oficina que ajudasse a informática na educação? 

o  Google drive e complementos 

o  Movie maker 

o  Informática Básica 

o  Geogebra_ Matemática 

o  Uso do celular pedagogicamente 

o  informática avançada 

o  Facebook secreto 

o  Flubaroo 

o  outros 


