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RESUMO 

Este trabalho contextualiza a inserção dos computadores nas escolas públicas do país e a 
utilização dos Laboratórios de Tecnologia Educacional (LTE), nas escolas estaduais da 
cidade de Aracaju, no Estado de Sergipe. ESTAS Essas escolas são circunscritas à 
Diretoria de Educação de Aracaju (DEA) e 56% delas possuem laboratório. Detectamos 
algumas dificuldades na manutenção dos equipamentos, no número de computadores e 
por conseguinte, na organização dos horários das turmas para utilização do LTE. Essa 
pesquisa mostrou que as escolas precisam saber o que significa ensinar hoje e definir no 
seu Projeto Político Pedagógico o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC) no processo ensinar-aprender, para que as mesmas possam ser empregadas de 
maneira adequada.  

Palavras-chave: Políticas públicas; informática na educação; tecnologia da informação e 
comunicação 

 

ABSTRACT 

This work contextualize the insertion of the computers in the public schools of the 
country and the use of the Laboratories of Education Technology (LTE), in the state 
schools of the city of Aracaju, in the State of Sergipe. These schools belong to the 
Directorship of Education of Aracaju (DEA) and their 56 % they have laboratory. We 
detect some difficulties in the maintenance of the equipments, in the number of 
computers and consequently in the organization of the time-tables of the groups for use 
of the LTE. This inquiry showed that the schools need to be able what it means teach 
today and to define in his Political Pedagogic Project the use of the Technologies of the 
Information and Communication (TIC) in the process teach to learn so that same they 
can be employed in appropriate way.  

Key words: Public politics; computer science in the education; technology of the 
information and communication 
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1-INTRODUÇÃO 

A sociedade vem passando por mudanças cada vez mais profundas,  

provocadas pelo acelerado desenvolvimento das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC).  Essas mudanças têm reflexo na escola porque já está sendo 

implementada pela cultura digital de tal modo que as informações chegam aos nossos 

alunos com muita rapidez, por meio da internet, da televisão, do jornal, do rádio, dentre 

outros. Nessa direção, o professor não é mais o único transmissor do conhecimento e da 

informação.  

Há que se pensar portanto, numa ação de transformação do processo ensino-

aprendizagem integrando esses recursos midiáticos à prática pedagógica, de maneira tal 

que, a ênfase seja na aprendizagem e na construção do conhecimento, como salienta 

Prado  

Mas para isso é fundamental que o professor, independentemente da 
sua área de atuação, possa conhecer as potencialidades e as limitações 
pedagógicas envolvidas nas diferentes tecnologias, seja o vídeo, a 
Internet, o computador, entre outras. Importa que cada uma delas 
carrega suas próprias especificidades, que podem ser complementadas 
entre si e/ou com outros recursos não tecnológicos. Por sua vez, uma 
determinada tecnologia configura-se por uma multiplicidade de 
recursos distintos, os quais devem ser considerados para que seu uso 
seja significativo para os envolvidos e pertinente ao contexto 
PRADO (2005, p.55). 

As escolas, particularmente as públicas, devem procurar minimizar as 

desigualdades que o uso das tecnologias vem causando entre os alunos. Uma das 

conseqüências trazidas por essas desigualdades é um novo tipo de analfabetismo: o 

digital.  Isso nos leva a crer que, hoje, é preciso aprender a aprender e de maneira 

contínua. Pois, 

Se antes o analfabetismo das letras representava defasagem para uma 
integração social, depois o conhecimento e as habilidades para operar 
tecnologias representam uma necessidade quase nunca atendida pelo 
sistema educacional (SOARES, 2006, p.86). 

Para atuar na sociedade informacional, o indivíduo precisa ser capaz de 

dominar as tecnologias digitais porque carece saber manusear máquinas no seu 

cotidiano e, ainda, saber utilizar a informação para exercitar a cidadania sobretudo, 
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porque na escola deve-se promover ações que levem os alunos à aprendizagem por meio 

do uso das TIC. Não se trata apenas de ensinar a codificar e decodificar a escrita, usar 

interfaces gráficas, teclados e programas de computador, mas de alfabetizar e letrar 

digitalmente.  Segundo Silva, Jambeiro, Lima e Brandão (2005, p.33),  

Parece haver uma tendência no entendimento de que alfabetização é a 
simples habilidade de reconhecer os símbolos do alfabeto e fazer as 
relações necessárias para a leitura e a escrita, o que encontra 
correspondente na alfabetização digital como aprendizagem para o uso 
da máquina. O letramento, contudo, é a competência em compreender, 
assimilar, reelaborar e chegar a um conhecimento que permita uma 
ação consciente, o que encontra correspondente no letramento digital: 
saber utilizar as TICs, saber acessar informações por meio delas, 
compreendê-las, utilizá-las e com isso mudar o estoque cognitivo e a 
consciência crítica e agir de forma positiva na vida pessoal e coletiva 
SILVA, JAMBEIRO, LIMA E BRANDÃO (2005, p.33).  

No entanto, sabemos que as tecnologias não vão resolver os problemas do 

ensino porque “[...]se ensinar dependesse só de tecnologias já teríamos achado as 

melhores soluções há muito tempo. Elas são importantes, mas não resolvem as questões 

de fundo” (MORAN, 2004, p. 12). É necessário que na formação do professor se alie 

conhecimento técnico ao pedagógico para que ele saiba orientar e desafiar o aluno ao 

uso das tecnologias digitais. 

 Em 1997 foram contempladas 30(trinta) escolas públicas de Sergipe, 

através do Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO). Dentre essas, 

13(treze) unidades circunscritas à Diretoria de Educação de Aracaju (DEA). Atualmente 

são 188(cento e oitenta e oito) escolas estaduais com Laboratório de Tecnologia 

Educacional (LTE) e, circunscritas à DEA, são 54(cinqüenta e quatro). A escolha da 

DEA deve-se ao fato de ser a maior Diretoria de Educação da nossa rede estadual. 

Compreende apenas o município de Aracaju, capital sergipana.  

Este município possui população estimada em 544.039 habitantes, segundo 

dados do IBGE. No total a DEA é composta por 94 (noventa e quatro) unidades 

escolares, o que corresponde a 24% das escolas da rede estadual. Essas unidades 

escolares ofertam do ensino fundamental ao médio, e estão divididas em: 01 Instituto de 

Educação, 01 Centro de Educação Profissional, 01 Centro de Referência de Educação 

de Jovens e Adultos, 01 Conservatório de Música, 29 colégios (sendo 01 exclusivo de 
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ensino médio em tempo integral), 50 escolas (sendo 01 exclusiva de Educação 

Especial), e 11 unidades em regime de comodato.  

Com este estudo pretendemos analisar as políticas públicas e a forma de 

gestão dos LTE em escolas públicas estaduais de Aracaju, partindo de um histórico da 

inserção da informática na educação do nosso país e, por conseguinte, em nosso Estado.  

Junto à Divisão de Tecnologia (DITE) da Secretaria Estadual de Educação e o Núcleo 

de Tecnologia Educacional (NTE) da DEA foi possível fazer um levantamento 

situacional dos LTE instalados nesta Diretoria, bem como dos Programas e ações que 

são acompanhados pela DITE, por meio de documentos e planilhas fornecidas pelos 

respectivos órgãos.  

2- UM POUCO DE HISTÓRIA 

Através das subsidiárias multinacionais, o Brasil, na década de 60, do século 

XX, importava e montava alguns computadores, ou seja, adotávamos modelos 

tecnológicos importados o que nos tornava dependentes de países mais desenvolvidos. 

A fabricação, manutenção e reposição de equipamentos eletrônicos presentes nos 

armamentos importados pelo governo militar também demonstrava essa dependência. Já 

nessa época, a Marinha do Brasil pensava em adquirir tecnologia para a construção de 

um computador nacional, pois autonomia nessa área implicava em soberania nacional 

(ROMANHOL, 2003). 

Logo, o desenvolvimento de uma indústria de informática, independente e 

que garantisse autonomia nacional em ciência e tecnologia deu início a implantação da 

informática na educação. Para os civis, era a implementação de um mercado de 

informática no país, enquanto para os militares, era a criação de capacidade tecnológico-

industrial para a indústria bélica.  

Na década de 80, do século XX, surgiram alguns projetos públicos de 

informática educacional: o pioneiro foi o Educação com Computadores (EDUCOM)iii 

que serviu de base estrutural para outro projeto, mais amplo, o Programa Nacional de 

Informática Educativa (PRONINFE)iv.  E no final da década de 90 foi criado o 

Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO)v cujas metas e diretrizes 

não foram elaboradas apenas por uma equipe da esfera governamental, mas, também, 
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por pessoas representantes de diversos municípios, das universidades e da comunidade 

em geral. Convém ressaltar que, as ações de desenvolvimento da informática educativa 

no Brasil tiveram início enquanto o país era governado por militares, centralizadores de 

poder e autoritários. No entanto, procurou-se respeitar as recomendaçõesvi da 

comunidade científica nacional quando do surgimento do projeto EDUCOM.  

Esses projetos partem da idéia de que as escolas são autônomas e capazes de 

articular propostas inovadoras e ajustadas aos investimentos realizados. Infelizmente, as 

políticas públicas são pensadas de forma global, sem considerar as particularidades 

locais, para atender às diferentes realidades educacionais de forma igual. 

O Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Educação e do 

Desporto e Lazer, instituiu, em 1997, o Programa Estadual de Informática na Educação 

(PROINFO-SE), cujas atribuições são: 

disseminar o uso das TIC nas unidades escolares da rede pública com 
vistas a contribuir para a melhoria da qualidade da educação no 
Estado; orientar o planejamento e execução de ações de formação 
continuada na área das TIC para formação de profissionais da  
educação vinculados ao Programa Estadual de Informática na 
Educação; promover demonstrações e experimentações em 
Tecnologias Educacionais; apoiar regionalmente o programa de 
formação continuada de professores na modalidade presencial e a 
distância; manter atualizado o banco de dados referentes ao programa 
no Estado e fomentar a pesquisa através da utilização dos NTE. 
(SERGIPE, 1997) 

Convém ressaltar que, anterior, ao PROINFO, o Estado de Sergipe já vinha 

desenvolvendo trabalhos de informática educativa por meio da Divisão de Tecnologia 

de Ensino (DITE).  Essa Divisão criada em 1994 está vinculada ao Departamento de 

Educação (DED), da Secretaria de Estado da Educação (SEED), tendo como missão 

fomentar a apropriação da linguagem multimídia nas escolas públicas, possibilitando 

uma educação colaborativa voltada para a utilização das tecnologias da informação e 

comunicação.  

A informatização das escolas públicas é uma das metas previstas no Plano 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (PDE). Até o fim de 2010 o governo federal 

promete instalar LTE em todas as 130 mil instituições de ensino público do país. 
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Segundo dados do Sistema de Gestão Tecnológica – SIGETECvii, o 

PROINFO já distribuiu 147. 355 computadores e beneficiou 13.366.829 alunos e 

507.431 professores. Em 2008, o PROINFO, praticamente, dobrou o número de 

laboratórios de informática, desde a sua implantação. Foram adquiridos equipamentos 

para 19 mil escolas urbanas e 7 mil escolas rurais. Nesses quase 12 anos, praticamente, 

22 mil escolas de todo o país foram beneficiadas. Dentre essas, 9968 são atendidas pelo 

Programa Banda Larga nas Escolas. 

Além do PROINFO, o Governo Federal vem executando e apoiando ações 

de inclusão digital por meio de diversos programas e órgãos.  Dentre eles podemos 

citarviii: O Casa Brasil, os Centros de Inclusão Digital, o Computador para Todos, os 

Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT), o Governo Eletrônico Serviço de 

Atendimento ao Cidadão (GESAC), o Programa Banda Larga nas Escolas, o Programa 

Computador Portátil para Professores, o Programa Estação Digital, o Projeto 

Computadores para Inclusão, o projeto Territórios Digitais e o projeto Um Computador 

por Aluno (UCA). 

Todos esses Projetos e Programas vêm sendo desenvolvidos por órgãos do 

Governo Federal e/ou por meio de parcerias com o intuito de disseminar a educação 

digital e incluir digitalmente os cidadãos brasileiros, mas não é algo que se resolva 

apenas com a compra de computadores, ensinando a utilização de softwares ou 

facilitando acesso à conexão.   

A inclusão dos cidadãos na era da informação é dever do poder público e o 

Brasil vem empreendendo esforços nesse sentido, desde 1996, quando iniciou seus 

estudos para inserir a sociedade brasileira na sociedade da informação. Desses esforços 

surgiu o Livro Verde, publicado em 2000, e dentre os temas tratados nessa proposta 

estão: Mercado, trabalho e oportunidades; Universalização de serviços para a cidadania; 

Educação na sociedade da informação; Conteúdos e identidade cultural; Governo ao 

alcance de todos; P&D, tecnologias-chave e aplicações e, Infra-estrutura avançada e 

novos serviços. 

Segundo Silva, Jambeiro, Lima e Brandão (2005) a inclusão digital é uma 

necessidade inerente desse século, e o “cidadão” do século XXI, entre outras coisas, 
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deve considerar esse novo fator de cidadania. O indivíduo tem o direito à inclusão 

digital, e o incluído tem o dever de reconhecer que esse direito deve ser estendido a 

todos. 

As ações para inclusão digital têm crescido e conquistado algumas vitórias. 

E quanto mais o conhecimento tecnológico for disseminado para uma maior parcela da 

população, as barreiras que existem entre o cidadão e a informação, e ainda, entre o 

acesso à informação e o conhecimento, serão reduzidas.   

3- ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Em 1992, a Secretaria Estadual de Educação criou os Núcleos de 

Tecnologia Educacional (NTE), através da Portaria 3700/2002. Primeiramente foram 

instituídos dois NTE: NTE1 – Aracaju e NTE2 – Lagarto, anexos à DITE, para 

desenvolver as atividades do PROINFO nacional e estadual, por meio dos recursos 

tecnológicos (computador, TV, vídeo, rádio).  

A Portaria também instituiu a figura do professor articulador das práticas 

pedagógicas para desenvolver as ações pedagógicas do PROINFO. O perfil exigido para 

esse professor é: possuir conhecimento básico de funcionamento do computador e 

habilidades no manuseio dos Sistemas Operacionais Windows e/ou LINUX, ter 

participado de capacitação em Informática Educativa ou estar participando do curso de 

Tecnologia Educacional oferecido pelos NTE, participar de Projetos e Programas de 

Capacitação Continuada na área de Tecnologia Educacional, ser efetivo na Rede Pública 

Estadual, possuir formação para o exercício do magistério em nível médio ou superior e 

estar em regência de classe. 

 A DITE é responsável pelo desenvolvimento dos programas: PROINFO 

(urbano, rural e PROINFO Integrado), TV Escola, GESAC, PROINESP-SE e Rádio 

EDUC-SE. Este último é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação e foi 

concebido em 2005 com o intuito de capacitar professores e alunos da rede pública 

estadual para utilizar o rádio como ferramenta pedagógica. O PROINESP-SE se propõe 

atender escolas estaduais e municipais e entidades sem fins lucrativos, com a 

implantação de laboratórios de informática, permitindo assim, a inclusão digital e social 

de alunos com necessidades educacionais especiais. 
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Em Sergipe são 33 (trinta e três) pontos de presença do GESAC, sendo 29 

(vinte e nove) escolas públicas estaduais e municipais, Universidade Aberta e 04 

(quatro) telecentros de inclusão digital. Há 75 kits instalados, um em cada município. Já 

o TV Escola atende 365 (trezentas e sessenta e cinco) escolas no Estado de Sergipe. 

Em 2008 o PROINFO - MEC iniciou uma das maiores capacitações no uso 

das TIC: o PROINFO - MEC Integrado. A idéia fundamental é promover o uso 

pedagógico das diversas mídias eletrônicas nas escolas públicas de todo o Brasil. Para 

isso, o programa atua em duas frentes: equipando as escolas com tecnologias da 

informação e capacitando professores para fazer o uso adequado dos recursos no 

processo ensino-aprendizagem.  

O laboratório PROINFO deve ser instalado, necessariamente, dentro da 

escola, e ser utilizado, prioritariamente, para o atendimento dos alunos da unidade de 

ensino. Mas, pode ser feito o atendimento comunitário, preferencialmente, em horários 

alternativos aos horários de aula da escola, e nos finais de semana. Portanto, os 

chamados usuários do LTE são: alunos, professores, funcionários e a comunidade em 

geral. 

O LTE é o espaço físico projetado para realização da prática pedagógica e 

sua efetiva consolidação em relação à aprendizagem. Além da adequação da estrutura 

física, recursos tecnológicos, ferramentas e dispositivos, faz-se necessária uma atitude 

pedagógica com o uso de uma proposta metodológica de projetos, com inserção da 

tecnologia para auxiliar na compreensão de conteúdos escolares. O acesso a esses 

espaços é restrito aos usuários citados anteriormente, mediante autorização do gestor 

e/ou do professor articulador. Quanto ao horário de funcionamento é definido por cada 

estabelecimento de ensino. 

São duas as modalidades de utilização dos LTE: Aula – desenvolvimento de 

conteúdos específicos de cada componente curricular e “Aberto para Estudo”; 

desenvolvimento de atividades pedagógicas referentes a cursos, projetos, pesquisa e 

extensão.  Quando da primeira modalidade o acesso ao LTE é priorizado para o 

professor regente, alunos matriculados na disciplina e professor articulador e qualquer 

outro usuário deve verificar a disponibilidade. Já na segunda, os usuários têm livre 
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acesso ao LTE, de acordo com a disponibilidade, detectada pelo professor 

articulador.(DITE) 

Atualmente são 54 (cinqüenta e quatro) LTE instalados nas unidades de 

ensino estaduais circunscritas à DEA. Dividimos a capital em 4(quatro) grandes regiões 

para localizá-los.  A região 1 é composta pelos bairros: São José, Salgado Filho, Ponto 

Novo e Grageru. A região 2: São Conrado, Farolândia, DIA, Jabotiana, Atalaia, Santa 

Maria, Povoado Mosqueiro e Povoado Robalo. Já a região 3: Santos Dumont, 18 do 

Forte, Bugio, Industrial e Santo Antônio; enquanto a região 4: Getúlio Vargas, José 

Conrado de Araújo, Centro, América, Cirurgia, Siqueira Campos e Suissa. Há LTE 

instalados em aproximadamente 56% das escolas estaduais de Aracaju. Desses, cerca de 

19% na região 1, aproximadamente 27% na 2, na 3 são 17%, enquanto na 4 é algo em 

torno de 37%.   

Dos laboratórios instalados 67% estão em pleno funcionamento, 21% estão 

em reforma, 2% tiveram seus equipamentos furtados e 10% estão com equipamentos em 

manutenção/ problemas na rede elétrica/ fase de acabamento.  

Os equipamentos oriundos do PROINFO possuem garantia de 3(três) anos e 

ao final desse prazo a manutenção passa a ser de inteira responsabilidade dos estados e 

municípios. Convém ressaltar que o Programa não prevê reposição automática dos 

equipamentos, por parte do MEC, em caso de roubo. 

Sentimos a necessidade, no decorrer da pesquisa, de mantermos um contato 

com alguns professores articuladores para que pudéssemos avaliar a presença das 

tecnologias nas escolas e seus entraves e sucessos.  

As unidades escolares contatadas foram o C. E. Gov. Augusto Franco, o C. 

E. Leandro Maciel, o C. E. Prof. Joaquim Vieira Sobral, o C. E. Prof. Gonçalo 

Rollemberg Leite. O C.R.E.J.A. Prof. Severino Uchoa e o C. E. Pres. Costa e Silva. 

Em três unidades escolares, o C. E. Vitória de Santa Maria, o C. E. Atheneu 

Sergipense e o C. E. Min. Marco Maciel, a informática é ministrada como disciplina no 

ensino médio fazendo parte da grade curricular dessa modalidade de ensino. As turmas 

são divididas em 2 (dois) grupos, aulas semanais, e enquanto um grupo está no LTE o 

outro desenvolve atividade no laboratório de línguas. Essas unidades funcionam com o 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

10 

 

Ensino Médio em Tempo Integral. Mas, o LTE também é utilizado para pesquisas, nas 

quais os professores acompanham os alunos. 

Convém ressaltar que no C. E. Vitória de Santa Maria o LTE também é 

utilizado para desenvolver as ações do Programa Mídia Jovemix, cuja missão é fomentar 

uma comunicação social pública que provoque a auto-estima e a participação de 

adolescentes sergipanos, estimulando o conhecimento e a discussão de temas 

transversais relevantes fazendo da juventude protagonista de um campo de interesse 

coletivo: a mídia. Há oficinas de fotografia, mídia impressa, web, rádio, animação e 

vídeo; os resultados dessas oficinas são estampados em fotografias, fanzines, 

formatados em blogs, flogs, documentários para rádio e televisão e videoclipes, dentre 

outros. 

A pouca variedade de softwares, a manutenção dos equipamentos, cartuchos 

ou toners para impressora, dificuldade na composição dos horários já que, em sua 

maioria, possuem de 10 a 15 máquinas instaladas e as turmas possuem mais de 30 

alunos, são apenas alguns entraves que as escolas ainda não conseguiram resolver. 

Quanto à presença de impressora percebemos que ela não existe em todos os LTE. Há, 

também, problemas na rede elétrica que impede de ligar todas as máquinas ao mesmo 

tempo. 

A inserção dos computadores no cotidiano pedagógico da escola deve 

acontecer integrada ao Projeto Político Pedagógico atendendo às necessidades da 

localidade na qual está inserida. A metodologia de trabalho do professorado, a 

organização das aulas e dos espaços, devem ser adequados para que se adaptem às 

vantagens oferecidas pelas novas ferramentas educativas. Essas novas ferramentas são 

meios para a transformação do ensinar-aprender que precisam ter seu uso bem 

planejado.  

Mas, não conseguimos identificar nas escolas visitadas a vinculação do LTE 

com o Projeto Político Pedagógico. Percebemos um funcionamento tímido ou uma 

subutilização desses laboratórios.  

Quando questionados sobre a utilização dos LTE os articuladores 

responderam que, 
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O LTE é liberado para toda a comunidade escolar e local, de modo 
que professores, alunos, pais de alunos e funcionários possam utilizá-
lo para fazer suas pesquisas, digitar seus trabalhos, socializar 
informações e conhecimentos. Entretanto, quando o professor deseja 
levar a turma, ele faz um agendamento prévio para evitar choque ou 
disputa de horário. (A1)x 

Os professores agendam o LTE e trazem suas turmas para pesquisa de 
conteúdos trabalhados em sala de aula ou fazem apresentação de 
PowerPoint dos conteúdos. Os Alunos em horários vagos ou no 
intervalo fazer suas pesquisas para as disciplinas, mostra científica, 
Expomat entre outros. O LTE é utilizado nos cursos para funcionários, 
professores e alunos. Os cursos são ministrados pelos articuladores, 
DITE e NTE/DEA. (A2) 

E em mais uma unidade escolar ele “é utilizado para pesquisa onde os 

professores acompanham os alunos, também aberto a comunidade para cursos rápidos, 

criação de e-mail para os alunos para que possam receber atividades.” (A3) 

Já em outra 

Está a disposição do professores e alunos, onde são realizadas as 
pesquisas de projeto desenvolvidos na própria escola, os alunos fazem 
pesquisa  individuais, só que não temos recursos suficiente para os 
trabalhos desenvolvidos: computadores precisando de manutenção, 
ligamos para o dite para enviarem um técnico e eles não aparecem 
quando vêm ficam sozinhos, as vezes não sanam os problemas outra 
coisa e que as impressora não têm tinta e toner dificulta muitas 
pesquisas por parte dos alunos que não trazem um pen draive ou outro 
meio para gravar seus trabalhos de pesquisas. As cadeiras não são 
apropriadas para o laboratório pois são as cadeiras da sala de aula as 
de madeira. (A6) 

E completaram dizendo 

Os professores ainda não estão preparados para utilizar as tecnologias 
dentro de um contexto pedagógico como ferramenta que pode ajudar a 
ampliar as possibilidades de construção articulada do conhecimento, 
visando à promoção da autonomia, criatividade e criticidade. Não 
podem ser encaradas como simples maneira de transmissão de 
informações. E os alunos, em sua maioria, ainda não perceberam que 
essas tecnologias são mais do que diversão e bate-papo. (A1) 

Para os articuladores A2 e A3 “falta mais envolvimento dos professores no 

uso do LTE”. Isso significa que a inserção das TIC no ambiente escolar não provoca 

mudanças nas formas de ensinar e aprender. Ela reforça os currículos vigentes e as 

relações de poder ali embutidas. Segundo o A6 os articuladores acabam preenchendo o 
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Sistema de Gerenciamento Acadêmico (SIGA), o Censo, justamente pela falta de 

envolvimentos dos professores regentes no LTE. 

Notamos que não basta dotar as escolas de equipamentos de informática e 

oferecer cursos de formação para professores aprenderem a utilizar as TIC. É preciso ir 

além, sendo necessário rever os currículos tornando-os mais próximos da realidade. É 

preciso revisar também os Projetos Pedagógicos para que possam contemplar as 

tecnologias como recursos didáticos. 

Para as exigências do século XXI, o professor deve ter uma formação mais 

sólida e ampla no campo computacional e curricular. Não basta dominar hardware e 

software. É preciso conhecer o próprio conteúdo e o modo como o computador pode 

integrá-lo. Pois, 

Com as novas tecnologias, novas formas de aprender, novas 
competências são exigidas, novas formas de se realizar o trabalho são 
necessárias e fundamentalmente, é necessário formar continuamente o 
novo professor para atuar neste ambiente telemático, em que a 
tecnologia serve como mediador do processo ensino-aprendizagem 
(MERCADO, 1999, p.15). 

A DITE durante todo ano de 2009 promoveu capacitações na área das TIC 

para os articuladores e gestores das escolas públicas estaduais e municipais. Dentre elas 

podemos citar as formações: o uso de softwares educativos, introdução à educação 

digital, elaboração de projetos, tecnologia educacional, aprendendo com as TIC, 

Capacitação Sistema Educacional Dosvox/Nvda/Impressora Braille, Possibilidades 

Pedagógicas no uso das Tecnologias na Educação Especial, Capacitação Tecnologia 

Assistiva X Acessibilidade, O Rádio na Educação: ressignificando práticas, Curso de 

Capacitação continuada em Mídias na Educação. 

Não podemos esquecer de que os jovens estão mais aptos a extrair das TIC 

o que há de melhor e de pior para construir sua formação, afinal nasceram na era da 

informática e das telecomunicações. Entretanto, eles precisam da ajuda dos professores 

para aprender a interpretar a enorme quantidade de informações que recebem. 

Cabe a escola buscar novos modos de ensinar e meios de entender como as 

crianças e jovens aprendem hoje, ou seja, quais as habilidades e competências que são 
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mobilizadas no uso pedagógico do computador. Moraes coloca uma pergunta para 

reflexão 

Como educar para uma sociedade do conhecimento que requer 
sujeitos autônomos, críticos, criativos, eternamente aprendentes, 
usando técnicas e metodologias epistemologicamente equivocadas e 
cientificamente defasadas? Como levar o indivíduo a aprender a 
aprender, a aprender a pensar e a viver/conviver como cidadãos 
planetários, se trabalhamos com modelos pedagógicos inadequados 
nos ambientes educacionais? MORAES(2002, p.3) 

Não percebemos o desenvolvimento de projetos nos LTE pesquisados. O A4 

nos disse que, 

não concorda com a insistência que o professor articulador tem que 
implantar projetos, se na verdade ele deve auxiliar os outros 
professores na implantação de seus próprios projetos já que estes Têm 
um currículo a ser seguir. Não deve caber ao articulador desenvolver 
projetos que não condizem em nada com a proposta dos professores 
regentes. 

Percebemos que apesar dos 12 anos de PROINFO ainda temos muito a 

trilhar para que o uso das TIC no processo educativo comece a fazer a diferença. Os 

professores ainda se mantêm receosos e enxergando as máquinas como inimigas sem ao 

menos tentar utilizá-la como uma ferramenta pedagógica. 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A introdução das TIC na educação não é sinônimo de mudanças. Elas 

dependem muito mais da presença e preparo dos professores, sobretudo quando se 

instalar computadores conectados a internet, o que não significa uma melhoria no 

cenário educacional. 

As escolas precisam, objetivamente, saber o que significa ensinar e definir 

no seu Projeto Político Pedagógico o uso das TIC na prática pedagógica na perspectiva 

de que as mesmas possam ser empregadas de maneira adequada e possam facilitar o 

processo ensino-aprendizagem.  

 Os currículos atuais precisam ser revistos de tal maneira que as TIC, dentro 

dos seus limites, possam ser oportunizadas para a consolidação de informações básicas 

para a construção do conhecimento e se obtenha aprendizagens significativas.  



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

14 

 

Quanto à organização do espaço, ou seja, o acesso aos computadores e o 

número de alunos nas turmas tem dificultado o trabalho nos laboratórios de tecnologia 

educacional, em virtude da falta de pessoal qualificado para manuseio constante dos 

alunos e da comunidade de modo que não basta ampliar o número desses laboratórios 

sem dar condições de funcionamento aos já instalados, como também, formar 

professores e profissionais de educação qualificados para o processo de formação 

continuada. 
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Notas 

                                                           
i Mestre em Química pela Universidade Federal de Sergipe. Professora da rede estadual de ensino (Sergipe). Atua como técnica do 
Serviço de Ensino Médio (SEMED) do Departamento de Educação (DED) da Secretaria de Estado da Educação (SEED/SE). 

ii Professora Adjunta do Departamento de Educação e do Núcleo de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio 
Ambiente/PRODEMA da Universidade Federal de Sergipe. Membro do Grupo de Pesquisa Educação e Contemporaneidade do 
NPGED/UFS. 

iii Teve como principal objetivo desenvolver pesquisas interdisciplinares sobre a aplicação da informática no processo de ensino-
aprendizagem, bem como a formação de recursos humanos. 

iv Objetivou desenvolver a informática educativa no Brasil, através de projetos e atividades apoiados em fundamentação pedagógica 
sólida e atualizada, assegurando a unidade política, técnica e científica. 

v Visa a introdução das novas tecnologias de informação e comunicação na escola pública como ferramenta de apoio ao processo 
ensino-aprendizagem. 

vi Dentre elas, a utilização da informática na educação como um recurso auxiliar do processo educacional, não como um fim em si 
mesmo; a utilização desse recurso não apenas no 2º grau; implantação de centros-piloto interdisciplinares, vinculados às 
universidades. 

vii Em http://sip.PROINFO.mec.gov.br/relatorios/pub_distribuicao_listagem_map.php 

 

viii Em http://www.inclusaodigital.gov.br/inclusao 

ix É um projeto da Secretaria de Comunicação Social de Sergipe, desenvolvido pelo Núcleo de Educomunicação, com patrocínio do 
Instituto Oi Futuro. 

x Utilizamos a sigla A1, A2 e seguintes para tratar do professor articulador e salvaguardar a identidade dos pesquisados.  


