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RESUMO 

O mundo contemporâneo nesta nova fase pós-industrial tem mostrado diariamente a importância da 
educação e da informação no desenvolvimento das sociedades. Hoje, ao contrário dos séculos 
anteriores, onde idéias como o progresso (séc. XIX) e o desenvolvimento (séc. XX) estavam ligadas 
a exploração de novos territórios e povos e a expansão da indústria e do livre mercado, a educação e 
informação são os elementos fundamentais na melhoria das condições sociais e econômicas dos 
países. Dentro desta perspectiva, os governos vêm desenvolvendo programas e projetos que visam 
fornecer a comunidade escolar acesso a este novo mundo da informação. Mundo este, que se 
materializa na escola através do recebimento das novas tecnologias (TV, DVD, parabólicas, 
computadores, etc.), de cursos de capacitação para a utilização dessas novas ferramentas 
educacionais e criação de conteúdos educacionais. O Programa Nacional de Informática na 
Educação (ProInfo) é um desses programa. Criado em abril de 1997, pelo Ministério da Educação, 
para promover o uso pedagógico da informática na rede pública de ensino fundamental e médio, ele 
tem atingido milhares de escolas em todo o Brasil com a montagem de laboratórios de informática. 
Nosso objetivo primordial é analisar a implantação e utilização pedagógica deste tipo de programa 
em uma escola de ensino fundamental do interior do nordeste, no caso a Escola Municipal Des. José 
Sotero em Rosário de Catete - Sergipe. A análise tem como prioridade apontar os erros e acertos na 
utilização deste novo instrumento pedagógico (laboratório de informática), tendo como baliza o 
cumprimento do principal objetivo da escola que é a aprendizagem. No primeiro momento fazemos 
um histórico tanto da escola como do programa do MEC (ProInfo); no segundo momento 
analisamos a implantação do laboratório: a infra-estrutura dada a sua instalação , assim como a 
capacitação docente fornecidas pela coordenação estadual do ProInfo. Em uma terceira etapa, 
analisamos a utilização do laboratório e como ele é visto pela comunidade escolar (educadores e 
alunos) do ponto de vista da sua funcionalidade e contribuição no processo de ensino-
aprendizagem. O estudo fornecerá uma análise de como a escola tratou da implantação e utilização 
do laboratório, ou seja, quais os erros e acertos no processo de utilização da informática na escola. 
Como o ProInfo atende a centenas de escolas em todo o Brasil, este estudo pode aperfeiçoar a 
utilização dos laboratórios de informática, evitando erros cometidos e divulgando acertos 
conseguidos. 
PALAVRAS-CHAVES: ProInfo. Utilização pedagógica da informática. Informática na educação. 
Gestão de laboratório. 
 

                                                 
* Graduado em Historia pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e especialista em ‘Educação e Gestão’  pela 
Faculdade Pio X. 
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ABSTRACT 
 

The contemporaneous world in this new postindustrial period has been showing day after day the 
importance of education and information in the development of societies. Nowadays, on the 
contrary of the anterior centuries, when ideas as progress (nineteenth century) and development 
(twentieth century) were joint to the exploitation of new territories and nations and the expansion of 
industry and free market, education and information are the fundamental elements for the 
improvement of the social and economic conditions of the countries. Within this perspective, the 
governments have developed programs and projects which aim at provide to the school community 
an access to this new world of information. This world materializes it self in the school through the 
upcoming of new technologies (TV, DVD, computers, etc.), brush up course for the use of these 
new educational tools and development of some comments. The “Programa Nacional de 
Informática” (ProInfo) is on of these programs. This programs was created in April, 1997 by 
“Ministério da Educação” to promote the pedagogical use of informatics in the public school (High 
school junior and senior) and it gets to thousands of schools in Brazil with info lab. Our main aim is 
analyze the implantation and the pedagogical use of the kind of program in a high school (junior) in 
a countryside of NE,(escola municipal Des. José Sotero) in Rosário do Catete, Sergipe. The analyze 
aim to point the right and wrong about the use of this new pedagogical implement (info Lab.) 
aiming at the performance of the main aim of school (the learning). In the first moment we make a 
historical analyze of the school and the program of MEC (ProInfo), than we see the implantation of 
the info lab. (Building) and the brush up courses for teachers by “coordenação estadual do ProInfo”. 
We also analyses the use of the info lab. And what the members of the school (teachers and 
students) think about it, from the point of view of its use and contribution in the process of teaching 
and learning. This study will take an analyze of how the school has taken the implantation and use 
of the info lab. And see what is wrong or right in the process of the use of informatics in the school. 
As the ProInfo is in hundreds of school over Brazil, this study may improve the use of the info lab. 
Trough avoiding mistakes which were made and spreading the best results we have gotten. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Quando no início do século passado começou a implantação dos automóveis em São Paulo, 

os antigos coches de aluguel puxados a cavalo ficaram obsoletos. Na inútil tentativa  de competir 

com esse novo avanço tecnológico, os donos destes velhos coches de praça, começaram a colocar 

em seus veículos, acessórios dos então novos carros. Em pouco tempo, as antigas carruagens 

estavam repletas de retrovisores, pneus de borracha, limpadores manuais de para brisa, faróis, etc.  

 

 A utilização destas novas ferramentas, existentes nos automóveis pelos cocheiros, era na 

verdade, uma tentativa desesperada de permanecerem atuais. Porém, a simples incorporação de 

novas ferramentas da modernidade, não garante por si só ao elemento que as incorpora o avanço. Os 

coches ao incorporarem acessórios dos recém chegados carros, tornaram-se apenas carroças 

enfeitadas. 

 

 Algo semelhante vem acontecendo com muitas de nossas escolas públicas no que tange a 

incorporação de novas tecnologias, em especial aquelas contempladas com o Programa de 

Informática na Educação: o ProInfo do MEC. Este programa foi criado para promover o uso 

pedagógico da informática na rede pública de ensino básico e tem atingido milhares de escolas em 

todo o Brasil, com a montagem de laboratórios de informática. 

 

 É obvio o lugar de destaque ocupado atualmente pela informática. O mundo contemporâneo, 

tem mostrado diariamente a importância da educação e da informação no desenvolvimento das 

sociedades. A educação pensada como um sistema aberto, complexo e flexível1, que inter-relaciona 

os conceitos como em uma rede2 aberta a novas conexões surgidas das parcerias e de suas relações 

de reciprocidade3 . Hoje, ao contrário de séculos anteriores são a informação e o conhecimento que 

‘puxam’ o progresso e o desenvolvimento, tanto econômico como social. 

 

 Dentro desta nova conjuntura, a utilização de novas tecnologias em especial a informática 

em nossas escolas, é fundamental, tanto para o desenvolvimento do país quanto para o progresso 

dos alunos. Como afirmou o antigo secretário de educação a distância do MEC, Sr. Pedro Paulo 

Poppovic: 

 

                                                 
1  MORIN, E. Ciência com consciência. Rio de Janeiro, Bertrand, Brasil, 1996. 
2  MACHADO. I.C. Epistemologia e Didática: as concepções de conhecimento e inteligência e a prática docente. São 
Paulo, Cortez, 1997. 

3  FAZENDA. I.C. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. Campinas, Papirus, 1994. 
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  “(...)não explorar na escola um potencial de recursos tão ricos seria o mesmo que hospitais  

  rejeitarem aparelhos de tomografia computadorizada ou pessoas se recusarem a usarem o  

  caixa eletrônico do banco”4 

 

 

 A questão que se coloca agora, é como estas escolas e seus educadores e gestores estão se 

apropriando dessas modernas tecnologias, não só no viés do manuseio mais principalmente na sua 

utilização pedagógica. Os laboratórios de informática do ProInfo estão sendo incorporados 

conscientemente ao projeto pedagógico das escolas, provocando assim impactos positivos na 

aprendizagem, ou estão simplesmente servindo como enfeite de velhas e ultrapassadas instituições 

educacionais, da mesma forma como fizeram os coches de praça paulista no começo do século XX. 

 

 Portanto, nosso objetivo é analisar a implantação e utilização do laboratório de informática 

do ProInfo, em uma escola de porte médio do interior do nordeste, no caso a Escola Municipal Des. 

José Sotero em Rosário do Catete – Sergipe. 

 

 .Situada na avenida João Batista de Moraes Ribeiro S/N ( na região central da cidade),  faz 

parte de uma rede municipal de ensino, que conta também com outras três escolas, uma creche, uma 

unidade de educação infantil e uma biblioteca, sendo ela a maior em número de alunos. 

 

 Criada em julho de 1969 pelo decreto-lei nº. 01/69 e regulamentada pelas resoluções 133/78, 

209/87 e 291/94/CEE, foi sendo sucessivamente ampliada, e conta hoje com quinze salas de aula, 

secretaria, auditório, sala de professores, cantina, sala da coordenação e direção, e laboratório de 

informática.  

 

 A escola possui em seus quadros, 44 professores (90% com formação superior), 39 

funcionários, ( entre técnicos e de apoio) e 552 alunos, distribuídos nos três turnos (manhã, tarde e 

noite). Fornece a comunidade o ensino fundamental, do 1º ao 9º ano (manha e tarde) e o ensino de 

jovens e adultos - EJA (noite). 

 

 

 

  

                                                 
4  POPPOVIC. P.P. IN: TV e informática na educação (série de estudos/educação a distância).Brasília. MEC.1998. 
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 IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

  

O laboratório de informática do ProInfo chegou a escola municipal Desembargador José 
Sotero Vieira de Melo em 2000, como a redenção de todas as mazelas da educação municipal. A sua 

chegada representou para os então gestores da educação municipal e para muitos educadores, um 

passo definitivo rumo a modernidade e a qualidade do ensino.  

  

 Para a maioria, a simples aquisição de equipamentos era capaz de garantir a qualidade do 

processo educacional, ou ser um passaporte seguro para um futuro melhor. Como afirmou Maria 

Elizabeth Bianconcini Almeida: 

 

  “ (...) o que se observa em relação à inserção da informática na Educação é uma   

  preocupação excessiva com a aquisição de equipamentos e uma proliferação de programas de  

  computadores para Educação (softwares educativos), como se isso podesse garantir uma utilização 

  eficaz do computador nos diferentes níveis e modalidades de ensino.”5 

   

 Inicialmente o laboratório foi montado ao lado da escola, no piso superior da biblioteca da 

secretaria municipal de educação. Este espaço, apesar de próximo, ficava fora do conjunto físico da 

escola, o que por si só já contradiz expressamente os regulamentos do ProInfo, que determina a 

implantação dos laboratórios dentro das unidades de ensino. 

 

  Desde sua implantação, o laboratório padeceu de alguns problemas crônicos: problemas 

técnicos de toda espécie; ausência de suporte adequado; equipe de apoio mal treinada; estrutura 

física precária (mofo na sala, infiltrações, foro esburacado; etc.); ausência rotineira da conexão com 

a internet entre outras. 

 

 Atualmente o laboratório se encontra no interior da unidade escolar, (foi transferido a cerca 

de três anos), porém dos 20 computadores inicialmente doados, apenas 10 encontram - se em 

operação e, destes apenas 6 possuem acesso à internet.  

 

CAPACITAÇÃO DOCENTE 

 

 A capacitação docente para atuação junto ao laboratório ficou a cargo do Departamento de 

                                                 
5  Maria Elizabeth Bianconcini Almeida. IN: TV e informática na educação (série de estudos/educação a 
distância).Brasília. MEC.1998. p- 65 
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Informática e Tecnologia na Educação (DITE), ligada à secretaria estadual da educação de Sergipe. 

O DITE na capacitação docente em Rosário do Catete utilizou dois caminhos distintos.  

  

O primeiro, foi a qualificação de um reduzido números de profissionais da educação 

(quatro) em um curso de novas tecnologias, com duração de 160 horas, realizado em 2002 entre os 

meses de maio e julho. Esta capacitação foi dividida em quatro módulos: introdução a tecnologia 

educacional; análise de software educacional e possibilidades pedagógicas de utilização da TV; 

utilização pedagógica do editor de páginas na internet; linguagem da programação logo. 

 

 Este curso de capacitação, preparou profissionais ao uso pedagógico das novas ferramentas 

tecnológicas e se enquadrava na afirmação dos professores, Maria Elizabeth Bianconcini Almeida e 

Fernando José de Almeida,  ambos da Pontifícia Universidade Católica de são Paulo (PUC-SP): 

 

  “ É preciso um  processo  de  formação  continuada do professor , que  se  realiza   na  

  articulação entre a exploração da tecnologia computacional, a ação pedagógica com o uso  

  do computador  e as teorias educacionais”6. 

 

 Infelizmente os poucos professores egressos deste curso, que possuíam um domínio razoável 

dos fundamentos da informática pedagógica, foram sistematicamente mantidos afastados do 

laboratório. Contrariando toda a racionalidade, estes poucos educadores ao invés de se tornarem 

multiplicadores de conhecimentos e elementos de aglutinação de ações, e projetos interdisciplinares 

ligados ao laboratório, foram descartados por uma visão burocrática, incapaz de perceber o novo 

papel que poderiam representar na melhoria da qualidade do aprendizado do aluno atuando junto ao 

laboratório.  

 

 O segundo caminho adotado pelo DITE, foi um precário e mal feito curso de formação para 

a totalidade dos docentes da escola Des.  José Sotero Vieira de Melo realizado no próprio 

laboratório de informática. A fragilidade desse curso é comprovada pela pesquisa feita por esse 

trabalho ( ver visões docentes e discentes) , em que a esmagadora maioria dos professores da escola 

reconhecem a ineficácia do curso promovido pelo DITE. Eram treinamentos mensais de poucas 

horas, nem sempre cumpridos por falta de manutenção dos computadores, por ausência de internet e 

por recorrentes faltas dos instrutores do DITE. 

 

                                                 
6
  Maria Elizabeth Bianconcini Almeida e Fernando José de Almeida. Uma zona de conflitos e muitos 
interresses.  IN: TV e informática na educação (série de estudos/educação a distância).Brasília. MEC. 1998. P.49 – 54. 
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 Aliado a fragilidade da capacitação, havia também a ineficiência dos gestores municipais e 

dos coordenadores da unidade escolar, no que tange a construção de um processo consciente de 

inclusão do laboratório na prática pedagógica da escola; ou seja, não existiu uma reflexão de como 

os novos recursos informatizados, influenciariam a forma pela qual os alunos aprendem, e a forma 

com que os professores ensinam. A escola não incorporou o laboratório ao seu projeto pedagógico, 

nem construiu de forma regular projetos interdisciplinares  de utilização do laboratório. 

 

Apesar de todo esse processo perverso de implantação e capacitação docente, alguns poucos 

professores ainda tentaram romper essas dificuldades, idealizando e realizando projetos com a 

utilização da informática. Infelizmente, essas poucas iniciativas foram minguando ano após ano, até 

a sua total suspensão. Os poucos projetos interdisciplinares  desenvolvidos, esbarraram 

frontalmente com uma visão burocrática da educação.  

 

 UTILIZAÇÃO 

 

 Os erros e equívocos cometidos na implantação do laboratório de informática, (mesmo este 

sendo posteriormente alojado no interior da escola), na capacitação dos professores, e na falta de 

um planejamento consciente de sua utilização, por parte da comunidade da escola Des. José Sotero 

cobrou caro o seu preço.   

 

 Desde o início o laboratório foi subutilizado. Quando muito passou a ser usado por 

professores, na confecção de textos em software, especializados em sua produção (Word) ou para 

trabalhos ligados ao desenho, nos anos menores do ensino fundamental. Com o baixo afluxo de 

professores e a sua pouca utilização, os gestores municipais da educação, logo concluíram que, o 

problema residia principalmente na resistência dos professores à utilização pedagógica, desta nova 

ferramenta tecnológica. Como afirmou o professor Fernando José, quando trata da resistência ao 

uso do computador nas escolas: 

 

  “(...) este artigo visa desinstalar as resistências ao ingresso do computador na escola. O que  

  não se dá pela má vontade dos professores ou por sua dificuldade de trabalho com novas  

  tecnologias, mas porque a infra-estrutura curricular da escola afoga qualquer projeto que  

  não repita o esquema esquizofrênico de “gradezinhas” disciplinares de 50 minutos. ”7 

 

                                                 
7  Fernando José de Almeida. IN: TV e informática na educação (série de estudos/educação a distância).Brasília. 
MEC. 1998. p-74 
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 Em resposta a pouca utilização do laboratório, os gestores municipais da educação, com 

anuência da prefeitura e da escola resolvem por privatizar o laboratório, doado a escola pelo 

ProInfo. Ao arrepio da lei, foi contratada uma empresa privada para administrar o laboratório e 

fornecer aos alunos aulas de informática básica. A incorporação consciente do laboratório através de 

sua inclusão no projeto pedagógico da escola que jamais existiu, foi definitivamente abandonada e 

substituída, pelo ensino de princípios básicos de informática fornecidos por uma emprese privada: 

 

 

   “(...) outras vezes, a instituição contrata instrutores para ministrar aulas de   

   informática aos alunos, sem preocupação com a integração do computador ao  

   processo pedagógico (...).”8 

 

 A empresa contratada fornecia um instrutor (quando muito de nível médio) enquanto a 

coordenação da escola ‘abria’ em sua grade curricular um horário (50 minutos) por semana para que 

cada turma pudesse ter a sua aula de informática. A privatização de um bem doado por um agente 

governamental, no interior de uma unidade escolar pública, além de ilegal, representou o ponto alto 

de todo um processo errôneo iniciado na implantação do laboratório. Ou seja: 

 

   “Desconhecendo melhores opções, na maioria das vezes, as escolas restringem o  

   uso do computador a práticas delimitadas e específicas, ou ministram aulas de  

   informática na tentativa de tornar o aluno um usuário competente na realização  

   de seus trabalhos. Desconsidera-se o elemento fundamental para que um projeto  

   inovador  tenha sucesso na sala de aula: o professor.”9 

 

 Durante anos, com permissão dada por um contrato de prestação de serviços com a 

prefeitura, a empresa contratada se apossou do laboratório da escola, determinando horários de 

utilização e modelos de utilização para toda uma comunidade escolar. Este controle chegou ao 

ponto de impedir a utilização dos equipamentos, por professores e alunos fora dos horários por ela 

determinada, barrando o acesso às ‘suas’ instalações. 

 

  A privatização do laboratório nada contribuiu no processo de ensino – aprendizagem na 

escola José Sotero∗, ao contrário, afastou ainda mais os professores das possibilidades pedagógicas 

                                                 
8  Maria Elizabeth Bianconcini Almeida. IN: TV e informática na educação (série de estudos/educação a 
distância).Brasília. MEC.1998. p -66 

9  Maria Elizabeth Bianconcini Almeida. IN: TV e informática na educação (série de estudos/educação a 
distância).Brasília. MEC. 1998.p-66 

∗  Segundo dados da Secretaria Municipal de Educação de Rosário do Catete e da própria escola o ano letivo de 2006 
foi um dos piores no que tange o sucesso (aprovação), dos alunos da escola Des. José Sotero. A secretaria considera 
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da informática. O autoritarismo da empresa, aliado à complacência da direção escolar, 

‘empurraram’ os professores para longe do laboratório, enquanto mantinham os alunos em 

duvidosas aulas de informática básica. 

A privatização pelo o que ela teve de absurdo legal, autoritarismo e danos pedagógicos 

fizeram com que os professores através de seu sindicato (SINTESE) se mobilizassem no sentido de 

restabelecer a lei e a racionalidade pedagógica do uso do laboratório. Através de denuncias ao 

ministério público federal, e após a visita de um dos seus procuradores e sob ameaças da perda 

iminente do laboratório, o contrato com a empresa foi rescindido após três longos anos.. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Durante esse trabalho de pesquisa, podemos observar que o laboratório doado pelo ProInfo, 

à escola municipal Desembargador José Sotero Vieira de Mello, jamais conseguiu cumprir o papel 

desejado pelo programa, pelos professores e alunos da escola. Uma seqüência absurda de erros 

foram se seguindo desde a sua implantação, o que impediu o seu correto aproveitamento. 

 

  Dentre esses erros podemos destacar: o laboratório foi montado (inicialmente) fora do 

espaço físico da escola; a qualificação docente fornecida pelo DITE ao coletivo dos professores foi 

precária; os gestores da escola, não perceberam a importância da incorporação consciente da 

informática no projeto pedagógico; a não valorização dos poucos quadros docente, capazes de 

realizar um trabalho de ligação entre o aluno e os conteúdos da informática; e a falta de suporte 

técnico periódico.  

 Ou seja, os erros e equívocos cometidos na implantação do laboratório de informática, na 

capacitação dos professores, e na falta de um planejamento consciente de sua utilização, por parte 

da comunidade da escola, provocaram a aberração que foi a privatização do laboratório, (a sua 

entrega a uma empresa privada). 

 

 Todos esses problemas demonstrados na pesquisa, fizeram com que o laboratório de 

informática doado pelo ProInfo, fosse para a escola apenas um acessório mal utilizado, ou então, 

apenas serviu para ‘enfeitar’ com ares de modernidade, uma obsoleta estrutura educacional. Esta 

constatação demonstra que, a simples incorporação de novas ferramentas da modernidade, não 

garante por si só ao elemento que as incorpora, o avanço desejado. 

 

                                                                                                                                                                  
insucesso educacional,  o percentual de alunos que evadiram, reprovaram ou se transferiram durante um ano letivo. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

10 

 Assim como, os coches paulistas do começo do século XX ao incorporarem acessórios dos 

recém chegados carros (na vã tentativa de se atualizarem), tornaram-se apenas carroças enfeitadas, a 

escola (devido aos seus inúmeros erros) também apenas, se ‘enfeitou’ com a aquisição do 

laboratório de informática. 
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