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RESUMO 

 

Este trabalho discute o Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO), implantado 

desde 1997 pelo governo federal, por intermédio do MEC, para promover o uso da informática 

em atividades pedagógicas de professores em escolas públicas de Educação Básica. Partindo 

da concepção de políticas educacionais como processo discursivo que passa por ressignifica-

ções em busca de respostas para as demandas contextuais, distanciamos a ideia de políticas 

como prescrições elaboradas por um determinado órgão de poder a serem implementadas pelas 

escolas. Dessa maneira, traçamos o seguinte problema de pesquisa: quais as contribuições do 

PROINFO para o processo de ensino-aprendizagem mediante a atuação docente na escola pú-

blica? O objetivo geral da pesquisa foi analisar as contribuições do PROINFO para o processo 

de ensino-aprendizagem mediante a atuação docente na escola pública. Do ponto de vista dos 

objetivos específicos, tencionamos perceber a contribuição do PROINFO como política de in-

serção das tecnologias digitais na escola pública e compreender os significados de ensino-

aprendizagem na escola pública na perspectiva de docentes. Visando atender a esses aspectos, 

utilizamos, do ponto de vista metodológico, o método qualitativo a partir da análise documental, 

consultando a política escrita do PROINFO desde a sua primeira versão, na Portaria nº 522, de 

9 de abril de 1997, perpassando por suas Diretrizes (1997), até chegar ao Decreto n° 6.300, 12 

de dezembro de 2007, que atualiza a proposta. Para perceber a política do PROINFO colocada 

em ação, foram realizadas entrevistas semiestruturadas junto a quatro professores/atores do pro-

grama em duas escolas em cursos de formação técnica no Ensino Médio Integrado e no Ensino 

Médio regular. Como referencial teórico, a pesquisa recorreu aos estudos de Stephen Ball e 

seus seguidores (1992; 2011; 2016), que nos permitiram investigar a proposta do PROINFO, 

sobretudo, pelas múltiplas demandas, discursos, significados, interpretações e atuações obser-

vadas desde o contexto da influência, perpassando pelo contexto da produção de texto e pelo 

contexto da prática escolar. O foco de análise foi a atuação e a ressignificação do PROINFO no 

contexto das escolas, a fim de identificar as contribuições para o processo de ensino-aprendi-

zagem a partir da apropriação dos artefatos tecnológicos que estruturam a sociedade conectada 

as redes digitais. Constatou-se que os docentes reconhecem a política do PROINFO pelo pró-

prio laboratório de informática. Mesmo colocando a política em ação, tais sujeitos desconhecem 

as garantias descritas nos seus textos oficiais como formação continuada, suporte e avaliação 

que deveriam ocorrer com frequência no contexto da prática. O programa é encenado diante de 

circunstâncias que desafiam as ações dos docentes. A desatualização e número insuficiente de 



 

 

computadores para atender os alunos, bem como a desassistência pedagógicas e técnicas difi-

cultam as atividades propostas com o PROINFO. Conclui-se que a contribuição do programa 

para o ensinar-aprender volta-se para a disponibilização das tecnologias digitais, pois, mesmo 

não atendendo, de maneira satisfatória, as demandas de ambas as escolas, o laboratório de in-

formática ainda é significativo e tem o seu papel como suporte nas aulas que demandam o uso 

de computadores e outros recursos digitais.  

 

Palavras-chave: PROINFO. Ciclo de políticas. Atuação docente. Ensino-aprendizagem. 

Tecnologias digitais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ABSTRACT 

 

This work discusses the Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO) (National 

Educational Technology Program), implemented since 1997 by the federal government, 

through the Ministério da Educação (MEC) (Brazilian Department of Education), to promote 

the use of information technology in teaching activities of teachers in public schools of Basic 

Education. Departing from the notion of educational policies as a discursive process that 

undergoes re-significations in search of answers to contextual demands, we distanced the idea 

of policies as prescriptions elaborated by a certain power body to be implemented by schools. 

Thus, we outline the following research problem: what are PROINFO’s contributions to the 

teaching-learning process through teaching activities in public schools? The general aim of the 

research was to analyze the contributions of PROINFO to the teaching-learning process through 

teaching activities in public schools. From the point of view of specific objectives, we intend 

to understand the contribution of PROINFO as a policy for the insertion of digital technologies 

in public schools and understand the meanings of teaching-learning in public schools from the 

perspective of teachers. In order to meet these aspects, we used, from a methodological point 

of view, the qualitative method from document analysis, consulting the written PROINFO 

policy since its first version, in Ordinance No. 522, of April 9, 1997, passing through its 

Guidelines (1997), until reaching Decree No. 6.300, December 12, 2007, which updates the 

proposal. To understand the PROINFO policy in action, we carried it out semi-structured 

interviews with four teachers/actors of the program in two schools in technical training courses 

in Integrated High School and in Regular High School. As a theoretical framework, the research 

used the studies of Stephen Ball and his followers (1992; 2011; 2016), which allowed us to 

investigate the PROINFO proposal, above all, because of the multiple demands, discourses, 

meanings, interpretations and actions observed from the context of influence, passing through 

the context of text production and the context of school practice. The focus of analysis was the 

performance and redefinition of PROINFO in schools, in order to identify contributions to the 

teaching-learning process from the appropriation of technological artifacts that structure society 

connected to digital networks. We found the professors recognize the PROINFO policy by the 

computer laboratory itself. Even putting the policy into action, these subjects are unaware of 

the guarantees described in their official texts, such as continuing education, support and 

evaluation that should frequently occur in the context of practice. The program is staged under 

circumstances that challenge the actions of teachers. The outdated and insufficient number of 

computers to serve students, as well as the lack of pedagogical and technical assistance, hamper 



 

 

the activities proposed by PROINFO. The conclusion reached is that program’s contribution to 

teaching-learning focuses on the availability of digital technologies, because, even though it 

does not satisfactorily meet the demands of both schools, the computer lab is still significant 

and has its role as support in classes that demand the use of computers and other digital 

resources. 

 

Keywords: PROINFO. Policy Cycle. Teaching activities. Teaching-learning. Digital 

technologies. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Vivemos e nos formamos em uma sociedade condicionada ao uso das redes de internet 

que, compostas por elementos constitutivos, potencializam diversas formas de interação social 

e fontes de conhecimentos. Atualmente, estar conectado tornou-se um hábito necessário. 

Utilizamos artefatos tecnológicos, com acesso à internet, não apenas como distração e em 

práticas de conversação, mas também como espaço de atuação social e de diversas 

aprendizagens. Esse cenário implica em mudanças significativas nas esferas política, 

econômica, cultural e educacional. Refletindo sobre esse fenômeno, estudiosos como Pierry 

Lévy (1999) compreendem a nossa relação com as redes digitais como inaugural de um 

movimento sociotécnico-cultural que, engendrado pela engenharia das tecnologias da 

informação e comunicação, faz emergir a cibercultura, ou seja, a cultura contemporânea 

mediada por tecnologias digitais em rede na relação cidadeciberespaço (SANTOS 2005; 2014; 

2019).  

Nossas práticas e vivências na cibercultura ocorrem frente aos acessos e conexões em 

computadores, laptops e, atualmente, mais ainda, em dispositivos móveis, como celulares, 

tablets e notebooks, que nos permitem cada vez mais interação em mídias locativas e na própria 

internet em sua era 4.0 (SANTOS; RANGEL, 2020). 

Para prosseguirmos a apresentação deste trabalho dissertativo, situamos, brevemente, o 

contexto histórico no qual estamos vivendo/experenciando/sobrevivendo no momento da 

escrita e desenvolvimento desta pesquisa, a pandemia da Covid-19, doença altamente 

contagiosa causada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2), com o seu primeiro caso registrado 

em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China. 

O mundo, diante do vírus, encontra-se em desordem. Com o intuito de diminuir o ritmo 

de sua propagação, a Organização Mundial de Saúde - OMS, governos e instituições apontam 

como principal estratégia o distanciamento e o isolamento social, a chamada quarentena. No 

Brasil, em março de 2020, a população é orientada ao isolamento social. Com isso, as atividades 

comerciais, industriais, escolares, universitárias, de lazer e diversão foram suspensas por tempo 

indeterminado. Tal fato, ocasionou mudanças radicais em nossas vidas cotidianas.  

Obedecendo a ordem de permanecermos isolados, nossa presença corporificada nos 

espaços físicos e nosso contato face a face com muitos dos nossos pares são práticas 

impensáveis e até irresponsáveis nesse momento, agora nossa presença no mundo limita-se às 

nossas casas e aos ciberespaços. Com a cultura digital, com a qual muitos já estão acostumados, 

outras janelas se abrem, as telas de computadores e smartfones são ligadas nos permitindo 
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atualizar informações, realizar diferentes leituras, assistir filmes e documentários, diminuir a 

distância, amenizar saudades e, ainda, realizar diversas atividades habituais de nosso cotidiano 

de maneira remota, como estudar e trabalhar.  

Assim, o cinema é imediatamente substituído por streamings de vídeos, shows de 

artistas passam a ser transmitidos em lives em seus canais no YouTube; o contato social é, mais 

ainda, estabelecido em aplicativos de mensagens como WhatsApp; trabalhar, ensinar e aprender 

carece de plataformas digitais e aplicativos como o Google Meet, YouTube e redes sociais. 

Desse modo, quando usamos a expressão isolamento social, na verdade, estamos nos referindo 

ao isolamento físico (HENRIQUE, 2020). 

Vale ressaltar que, dentre as ações de combate ao novo Coronavírus, houve a interrupção 

das aulas presencias nas universidades e escolas brasileiras, impactando, somente na Educação 

Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), 47,9 milhões de alunos 

(INEP, 2019). Neste sentido, as redes de ensino passam a cogitar e analisar a possibilidade de 

continuidade das atividades com o ensino remoto. Segundo o Comitê Técnico da Educação do 

Instituto Ruy Barbosa (CTE-IRB, 2020, p. 3): 

 

Por isso, primeiramente, reforça-se a importância de todas as redes de ensino 

avaliarem a possibilidade de adotar estratégias de ensino remoto. Tais alternativas são 

fundamentais para manter o vínculo dos estudantes com a escola, ajudando a diminuir 

as taxas de abandono e evasão no retorno. Mais do que isso: assegurar conteúdos 
pedagógicos neste momento, mediante a utilização das ferramentas mais democráticas 

possíveis, buscando alcançar todos os alunos, é a principal forma de tentar evitar que 

as desigualdades educacionais já existentes em todas as redes de ensino, em maior ou 

menor grau, se agravem ainda mais. 

 

A exclusão digital é uma realidade que cruza com o contexto das desigualdades sociais, 

escancaradas pela pandemia. Couto, Couto e Cruz (2020, p. 210) problematizam essa questão 

quando afirmam que “as desigualdades no acesso e usos da Internet em muitas áreas urbanas 

periféricas e zonas rurais reforçam as diferenças marcadas por vulnerabilidades sociais”. Esse 

fato representa uma barreira de acesso a dispositivos tecnológicos conectados à internet, 

limitando estudantes de acompanharem as atividades escolares remotas.  

Reforçamos que o ensino remoto não equivale à educação a distância – EaD. A educação 

a distância possui estrutura e organização própria, com metodologias e materiais específicos 

para esta modalidade. As disciplinas são ministradas com o acompanhamento contínuo de 

tutores e com o suporte dos docentes para realização de atividades e avaliações. Enquanto no 

Regime Remoto Temporário, adotado, excepcionalmente, neste momento, as aulas acontecem 

ao vivo através de vídeo conferências, nos dias e horários das aulas, com o auxílio das 

tecnologias digitais. Desse modo, com o intuito de não deixar o aluno desamparado, o contato 
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direto entre colegas e a mediação constante do professor, que está presente em todo processo 

de ensino-aprendizagem, poderão contribuir para o prosseguimento das atividades escolares, 

mesmo com as diferenças no que diz respeito às aulas presenciais (CESUSC, 2020). 

Ditas essas palavras, um estudo realizado pelo Comitê Técnico da Educação do Instituto 

Ruy Barbosa (CTE-IRB, 2020, p. 7-8), nominado de A Educação Não Pode Esperar, traz à 

cena a realidade do ensino remoto em escolas públicas de todas as regiões do país que optaram 

por adotar tal estratégia: 

Entre as redes de ensino que estão ofertando conteúdos pedagógicos no momento, 

observa-se, em grande parte delas, uma mescla de ferramentas on-line e off-line. Aos 

estudantes que têm acesso à internet, são disponibilizadas aulas via plataformas como 

Google Classroom, aplicativo ou vídeos e arquivos no formato PDF no site da 

Secretaria Municipal de Educação. Aos que não têm acesso à internet, atividades 

impressas que podem ser retiradas na escola — algumas redes disseram entregar os 
materiais nas residências dos estudantes que moram mais afastados. Ocorre em alguns 

Municípios a oferta de espaço e equipamentos da própria escola para uso das 

ferramentas tecnológicas pelos alunos, mediante agendamento de horário. Verificou-

se, em todas as regiões, o uso frequente do aplicativo WhatsApp, tanto na 

comunicação da Secretaria de Educação com as escolas; entre gestores das unidades 

escolares e professores; como também destes com os alunos e seus responsáveis. 

Excepcionalmente, o rádio também foi utilizado para envio de comunicados aos 

responsáveis.   

 

Tal fato demonstra que as instituições escolares tiveram de pensar e elaborar diferentes 

estratégias, considerando o nível de imersão ou não dos estudantes e professores nas redes 

digitais. Isso, além de nos revelar a dimensão de desigualdade de acesso às tecnologias, 

exacerba que as escolas brasileiras foram surpreendidas negativamente com a necessidade de 

transitar suas atividades presenciais para o online. Dentre tantos fatores, Alves (2020, p. 355) 

ressalta que “o corpo docente não se sente preparado para assumir as atividades escolares com 

a mediação das plataformas digitais, seja por conta do nível de letramento digital, ou, por 

limitações tecnológicas para acesso a estes artefatos”.  

Desse modo, podemos perceber que, apesar de diversas políticas de incentivo à inclusão 

digital nas escolas da Educação Básica serem criadas e implementadas a partir da década de 80, 

diante desse cenário as escolas se veem cercadas de limitações, como escassa infraestrutura, 

restritas condições de acesso e despreparo para fazer usos de dispositivos no desenvolvimento 

do processo de ensino-aprendizagem. 

É mediante a essa conjuntura que iniciamos a apresentação do nosso objeto de estudo, 

o Programa Nacional de Tecnologia Educacional – PROINFO (1997), a política pioneira no 

que diz respeito à imersão de dispositivos tecnológicos no espaço escolar, a fim, sobretudo, de 

contribuir com o processo educativo.  
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O governo federal, por intermédio do Ministério da Educação – MEC, em abril de 1997, 

cria, por meio da Portaria nº 522, a sua proposta com a finalidade de constituir ambientes 

educacionais utilizando artefatos tecnológicos como recurso potencializador no processo 

educativo. Para isso, foram necessárias a aquisição e instalação de laboratórios de informática 

nas escolas, bem como investir na formação de professores e gestores para a sua utilização de 

modo que tais artefatos colaborem com o desenvolvimento de práticas educativas.  

Atualizado e ampliado após dez anos de sua criação, em 12 de dezembro de 2007, por 

meio do Decreto nº 6.300/2007, o programa tem por foco, principalmente, a utilização 

pedagógica dos recursos tecnológicos na Educação Básica. Levando em consideração esse 

escopo, um dos objetivos traçados é a imersão dos dispositivos tecnológicos nas escolas, com 

o intuito de promover a inclusão digital dos seus atores, ou seja, professores, alunos, gestores e 

comunidade em geral, bem como dinamizar o processo de ensino-aprendizagem em busca de 

melhorar a qualidade da educação pública do país.  

Em meio ao seu campo de reformulações, o PROINFO passa, também, a ter como 

enfoque a formação de professores e gestores. Desse modo, o Programa de Formação 

Continuada em Tecnologia Educacional (ProInfo Integrado) é criado para oferecer cursos de 

capacitação, dentre os quais citamos “Introdução a Educação Digital”, “Tecnologias na 

Educação: ensinando e aprendendo com as TIC” e “Elaboração de Projetos”.   

Esta dissertação é consequência de reflexões e implicações mobilizadas, inicialmente, 

por uma experiência formativa vivenciada na minha graduação em Pedagogia, no 4º período1, 

cursando as disciplinas de Didática e Estágio Supervisionado I com a utilização do ambiente 

virtual de aprendizagem – Moodle2. A experiência teve como fio condutor um ensino híbrido, 

presencial e online potencializado pelas interfaces disponíveis na plataforma Moodle. Enquanto 

docente em processo de formação e como estudante praticante da cultura digital em rede, pude 

vivenciar momentos inéditos com o uso das tecnologias digitais, nos quais todos, por meio de 

uma prática interativa e descentralizada, construíram o ambiente em atividades como fóruns, 

chat, diários virtuais e wikis. 

Nesse ambiente, tive a oportunidade de atuar como autora da minha aprendizagem, 

desenvolvendo, em determinadas situações, posturas autônomas, autorais em meio a momentos 

                                                             
1 Por se tratar de uma experiência pessoal, justificamos a necessidade do uso da 1ª pessoa do singular nesse 

momento. 
2 A experiência nas interfaces do ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle, se insere no Curso de Pedagogia 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), proposta e mediada pela professora Dr.ª Mayra 

Rodrigues Fernandes Ribeiro. Sob sua orientação, tal experiência é apresentada em meu trabalho de conclusão de 

curso intitulado “As tecnologias digitais potencializando a formação inicial docente”. 
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de interação e interatividade com os colegas da turma e com a professora que, por sua vez, 

assumiu postura epistemológica de problematizadora e mediadora durante todo o processo. 

Assim, Alonso et al. (2014, p. 161) sinalizam que, “para ensinar com tecnologias, é 

preciso aprender com tecnologias, para ser um ‘aprendiz continuado’ [...]”. No desenrolar da 

experiência, pude ressignificar o uso das tecnologias digitais, antes utilizadas por mim apenas 

como entretenimento, bate-papo e busca de notícias e informação. Assim, foi possível perceber 

as potencialidades formativas das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no 

processo educativo, em espaços favoráveis a trocas de saberes e informações entre os pares, 

construção coletiva do conhecimento, ampliando aprendizagens e conectando ideias em rede.  

Mobilizada e tocada pela experiência supracitada, ingresso enquanto docente na 

Educação Básica e me vejo diante da Polegarzinha3 (SERRES, 2013). O encontro com a 

Polegarzinha, ou seja, com as crianças e jovens habitantes do mundo virtual, foi marcado pelo 

despertar do interesse de considerá-los enquanto sujeitos que manipulam várias informações ao 

mesmo tempo e têm a internet como principal meio de comunicação e distração, seja nas redes 

sociais e nos jogos virtuais ou nos streamings de músicas e plataformas de vídeos. Nesse 

instante, percebo o quanto a minha imersão nas redes, aliada à experiência com o uso das TIC 

na minha formação inicial docente, implicaria na minha atuação em sala de aula.  

Além disso, pude perceber a necessidade de aproximação dos atores da escola com a 

utilização das tecnologias digitais, uma vez que ainda é latente a necessidade de espaços de 

reflexão, construção de ideias e conhecimento sobre a presença dos recursos tecnológicos na 

educação. Apesar das políticas de tecnologias educacionais, como o PROINFO, introduzirem 

tais artefatos e incentivarem o uso no processo educativo, muitas questões ainda são 

consideradas como entraves e isso tem desencadeado debates acalorados e prolongados no 

contexto da escola. 

Paralela à experiência e implicações mencionadas, a participação nos encontros e 

discussões pautadas em políticas de currículo e educação na contemporaneidade do Grupo de 

Estudos e Pesquisas “Contexto em Educação” me instigaram a buscar compreender as diversas 

nuances relacionadas às políticas existentes que vislumbram a imersão e utilização das TIC na 

educação. Dentre tantas propostas, elegemos o PROINFO como o nosso objeto de estudo por 

                                                             
3 A “Polegarzinha” representa a geração de jovens criada e formada pela internet, pelos smartphones e pelas redes 

sociais. Nos deparamos com a personagem batizada de Polegarzinha, do autor francês Michel Serres (2013), 

cotidianamente, pois a sua presença no mundo é marcante e é até mesmo comum encontrá-la em vários lugares 

como nas nossas escolas, mas é certo que a sua ambiência é construída no virtual em rede. Estes sujeitos ocupam 

espaços não mais limitados, hierarquizados e fragmentados, tendo em vista sua consciência de que o conhecimento 

“já está o tempo todo e por todo lugar transmitido” (SERRES, 2013). 
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se tratar de um dos principais programas governamentais com essa finalidade. O desenho do 

programa é pensado para promover a inclusão digital de professores e alunos, a alfabetização e 

o letramento digital, além de integrar e coordenar serviços de computação, comunicação e 

informação (COSTA, 2015). É uma política descentralizada que conta com a participação da 

União, Estados e Municípios, reconhecida, até os dias atuais, como a política de tecnologia 

educacional que levou o maior número de computadores às escolas públicas do país, 

beneficiando milhares de professores e alunos residentes em zonas urbanas e rurais.  

 A pesquisa se insere no Programa de Pós-Graduação em Ensino (POSENSINO), 

pertencente à associação ampla entre a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - 

UERN, a Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA e o Instituto Federal de 

Ciência, Educação e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN. O Curso de Mestrado em 

Ensino apresenta, como área de concentração, o “ensino na escola pública” e possui três linhas 

de pesquisa, a saber: Ensino de Ciências Humanas e Sociais; Ensino de Línguas e Artes; e 

Ensino de Ciências Naturais e Tecnologias.  

O nosso estudo está vinculado à linha de Ensino de Ciências Humanas e Sociais, pois o 

PROINFO será investigado a partir de seu processo histórico, político e sociocultural. O 

programa se insere no contexto da cultura contemporânea digital. Tal cultura é caracterizada 

pela interação, produção e consumo de informações e conhecimentos mediados pelo uso do 

computador e dispositivos móveis, os quais nos convocam a repensar diferentes práticas de 

ensino aliadas aos sujeitos praticantes. 

Nesse entendimento, o PROINFO surge em meio às demandas do cenário da cultura 

digital que nos impulsiona a novas maneiras de pensar, relacionar e (re)criar nossos cotidianos 

(ALONSO et al., 2014). Isto nos remete a Ball e seus colaboradores quando “concebem as 

políticas como um processo, como algo que se move, que acontece em meio a interações e em 

terrenos instáveis” (ROSA, 2019, p. 7 apud SOUSA, 2019, p. 11), ou seja, para além da 

implementação, a trajetória do PROINFO é marcada pela própria evolução histórica das TIC, 

por grupos participantes de debates e disputas em busca de legitimar suas ideias no contexto de 

sua criação, pelos professores, alunos e comunidade em geral ao atuarem a sua proposta por 

meio de interpretações e ressignificações. Assim, a escola se torna um espaço propício para a 

criação e recriação de políticas. 

Diante do exposto, a pesquisa destaca o seguinte problema investigativo: quais as 

contribuições do PROINFO para o processo de ensino-aprendizagem mediante a atuação 

docente na escola pública? 

Com base nisso, elencamos, enquanto norteadores da pesquisa, os seguintes objetivos: 
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Geral 

 Analisar as contribuições do PROINFO para o processo de ensino-aprendizagem 

mediante a atuação docente na escola pública. 

Específicos:  

 Perceber a contribuição do PROINFO como política de inserção das tecnologias digitais 

na escola pública; 

 Compreender os significados de ensino-aprendizagem na escola pública na perspectiva 

de docentes. 

 

Almejando alcançar os objetivos da pesquisa, traçamos uma metodologia que nos 

ofereceu condições para compreender o nosso objeto de estudo a partir de sua estrutura e 

constituição enquanto política, seu contexto social, histórico e cultural e, ainda, possibilidades 

educativas no cenário da escola pública. Em suma, as escolhas feitas para o percurso 

metodológico, apresentadas a seguir, contribuirão na construção deste estudo. 

 

1.1 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Nesse momento apresentaremos a abordagem, o tipo de pesquisa, os loci de 

investigação, os sujeitos participantes e as técnicas de produção dos dados para o 

desenvolvimento de nossa pesquisa.  

 

1.1.1 A metodologia que desenha a pesquisa 

 

As pesquisas são decorrentes da busca de compreensões sobre fenômenos da realidade. 

Sob tal perspectiva, assim destaca Chizzotti (2010, p. 19): “a pesquisa, desse modo, reconhece 

o saber acumulado na história humana e se investe do interesse em aprofundar as análises e 

fazer novas descobertas em favor da vida humana”. A partir disso, o pesquisador é 

impulsionado pelo fascínio da descoberta, em meio a reflexões, observações, análises, 

experimentações, ponderações e sínteses.  

Sobre os estudos desenvolvidos no campo educacional, Gatti (2002) afirma que estes 

abrangem um grande conjunto de sub-áreas com diferentes caraterísticas e objetos de estudos, 

como, por exemplo, da história da Educação, gestão escolar, políticas educacionais, currículo, 

ensino, dentre outros. Pereira (2003, p. 34) nos ensina que “a pesquisa em educação situa-se no 

âmbito do saber metódico, isto é, a ela cabem resultados racionais, compreensões, explicações 
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dos fenômenos, intencionalidade e atitude reflexiva por parte do pesquisador”. Nesse percurso 

investigativo, Laville e Dione (1999, p. 11) reiteram que “o pesquisador é alguém que, 

percebendo um problema em seu meio, pensa que a situação poderia ser melhor compreendida 

ou resolvida, caso fossem encontradas explicações ou soluções para a mesma”.  

Desse modo, é no cotidiano em que o pesquisador percebe questões pertinentes de 

investigação e, nesse caminho, planeja e seleciona metodologias que se adequem aos objetivos 

propostos e favoreçam a análise dos dados para se chegar aos resultados.  

Posto isso, a pesquisa na área educacional – em nosso caso, no âmbito do ensino –, é 

desvelada da diversidade, das possibilidades de conhecermos aspectos associados as várias 

realidades educativas. Para o desenvolvimento de nosso estudo, foram inseridos os significados 

atribuídos pelos sujeitos e contextos, em que saberes e fazeres são produzidos. É nesse instante 

que pesquisadores dessa área são desafiados. 

 Para atender tal tarefa, apresentaremos o desenho do percurso investigativo que 

conduziu esta pesquisa. O primeiro passo definido na metodologia investigativa está ligado à 

abordagem utilizada na investigação, correspondente à abordagem qualitativa. De acordo com 

Minayo (2011, p. 21-22), a pesquisa qualitativa “trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes”. Assim, o cunho qualitativo permite 

aprofundar questões de ordem social buscando compreender as diversas subjetividades de um 

dado contexto.  

Segundo Richardson (2012, p. 79), “a abordagem qualitativa de um problema, além de 

ser uma opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada para 

entender a natureza de um fenômeno social”.  Essa abordagem é fundamentada na interpretação 

hermenêutica na busca de compreender os significados do que os seres humanos vivem, sentem 

etc. (MEDEIROS; VARELA; NUNES, 2017). Nossa intenção não é quantificar dados, mas 

trazer à cena um conjunto de ações e relações humanas tecidas mediante a política do PROINFO 

em seus contextos.   

Para direcionar a construção desse estudo sobre a política educacional PROINFO, 

consideramos aquilo que Mainardes (2009), fundamentado em Ozga (2000, p. 20), fala a 

respeito da análise que pretendemos realizar:  

[...] deve ser entendida como sendo parte do debate sobre políticas ‘oficiais’ e não 

como algo que lhe é exterior, algo meramente técnico”, pois a “maneira como um 

pesquisador encara a política educacional influencia o tipo de investigação que se 

propõe a realizar”. (MAINARDES, 2009, p. 5).   
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Sendo assim, logo procuramos distanciar o nosso estudo da posição reducionista que, 

normalmente, colocam as políticas como textos meramente descritivos a serem implementados. 

Nessa direção, Ball orienta estudos sobre políticas atentando-se a aspectos contextuais (escolas, 

salas de aulas), bem como a posição do ator político em tais contextos como “[...] o sujeito no 

centro do significado como um ator interpretativo [...]” (BALL, 2016, p. 6). Consideramos as 

sugestões dos autores, definimos a perspectiva teórica pós-estruturalista como guia do estudo. 

Nesses termos, a pesquisa qualitativa sustentada na abordagem pós-estrutural possibilita 

que “as possíveis estruturações passam a ser compreendidas como descentradas e 

desestruturadas” e “a ideia de estrutura é substituída pela ideia de discurso” (LOPES, 2013, p. 

13). Portanto, o olhar do pesquisador deve estender-se ao discurso e ao texto colocado em ação 

contextualmente. É partindo dessa concepção que direcionamos nossa análise, que busca a 

recontextualização da política do PROINFO conforme a sua tradução e interpretação para atuar 

a política no contexto da prática escolar. Conforme Ball e seguidores (2016, p. 72), 

“interpretações e traduções são geralmente atuações de políticas em diferentes arenas”.  

Para a construção dos dados nos apropriamos de duas técnicas principais: análise 

documental e entrevista semiestruturada. Para a análise documental, recorremos aos 

documentos oficiais do programa, como a Portaria nº 522, de 9 de abril de 1997, que instituiu 

o PROINFO; as Diretrizes do PROINFO e as Recomendações Gerais para a Preparação dos 

Núcleos de Tecnologia Educacional, ambos de julho de 1997. Além disso, apropriamo-nos dos 

materiais que retratam a política do programa em um momento mais contemporâneo, isso inclui 

o Decreto n° 6.300, do dia 12 de dezembro de 2007, que reconfigura o programa e lança outras 

propostas, como o PROINFO Integrado e o Manual do Usuário Linux Educacional 6.0, que 

descreve como funciona tal sistema integrado aos computadores dos laboratórios do PROINFO. 

Do mesmo modo, utilizamos materiais disponibilizados pela 13ª DIREC (Diretoria Regional de 

Educação e Cultura) e informações disponíveis em sites, como o Portal do MEC e do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).  

A técnica da análise documental nos auxiliou na compreensão do funcionamento da 

política do PROINFO no seu contexto da produção de texto. De acordo com Ludke e André 

(2013, p. 39): 

Os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas 

evidências que fundamentem afirmações e declarações do pesquisador. Representam 

ainda uma fonte ‘natural’ de informação. Não são apenas uma fonte de informação 

contextualizada, mas surgem num determinado contexto e fornecem informações 

sobre esse mesmo contexto. 
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Os documentos fornecem informações contextualizadas por meio de um conjunto de 

evidências paralelas às ideias apresentadas pelo pesquisador. Portanto, a pesquisa nos 

documentos oficiais com o intuito de entender a proposta do programa nos ofereceu subsídio 

para analisarmos questões como o contexto em que programa foi idealizado e criado, as 

principais intencionalidades, abrangências, estratégias traçadas, ações, as metas a serem 

alcançadas, instâncias participantes de sua institucionalização, recursos, custos e, ainda, os 

artefatos oferecidos às escolas e possibilidades de atuação diante do processo de ensinar-

aprender.  

Já as entrevistas semiestruturada permitem apreender questões da atuação da proposta 

do PROINFO para entender a sua ressignificação no contexto da prática. Em nosso estudo, 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas com quatro docentes que atuam com tal política. 

Para Minayo (2011, p. 57), através da entrevista semiestruturada: 

 

O pesquisador busca obter informes contidos na fala dos atores sociais. Ela não 

significa uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez que se insere como meio de 

coleta dos fatos relatados pelos atores, enquanto sujeitos-objeto da pesquisa que 

vivenciam uma determinada realidade que está sendo focalizada. 

 

 Nesse sentido, a entrevista permite ao pesquisador, a partir da interação com o 

entrevistado, perceber seus sentimentos, impressões e interesses. Vale ressaltar que as 

entrevistas foram realizadas por meio de perguntas abertas que, segundo Richardson (2010, p. 

104), nos possibilitam “um maior aprofundamento acerca dos aspectos mais relevantes de 

determinado tema”. Dessa forma, as entrevistas incitaram narrativas dos professores acerca de 

suas experiências ao integrar as tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, organização 

do espaço/tempo pela escola para o uso do laboratório de informática e demais artefatos 

tecnológicos, bem como considerações sobre a estrutura do programa em estudo e suas ações 

na escola pública.   

Devido ao fato de que esta pesquisa está situada no contexto da pandemia da Covid-19 

que tem como medida preventiva a suspensão de atividades presenciais em diversos espaços 

sociais, incluindo as atividades escolares4, ressaltamos que o contato e o convite aos 

participantes da pesquisa pela pesquisadora foram realizados remotamente. Lançamos mão de 

                                                             
4 No Estado do Rio Grande do Norte, as atividades escolares das escolas públicas e privadas foram suspensas, 

inicialmente, por 15 dias, através do Decreto nº 29.524, de 17 de março de 2020. Em 2021, o decreto Nº 30.516, 

de 22 de abril de 2021, autoriza o funcionamento do ensino híbrido, presencial e online, até o 5º ano, dos anos 

iniciais, e até a 3ª ´série do Ensino Médio, desde que siga os protocolos de segurança previstos no “Documento 

Potiguar – Diretrizes para Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de Ensino do 

Rio Grande do Norte”. A retomada nesse modelo ficou a critério dos secretários de educação das escolas da rede 

pública e dos gestores das escolas privadas.  
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dispositivos tecnológicos, como celular, por meio de ligações telefônicas, e aplicativo de 

mensagens, como o WhatsApp.  

A metodologia de pesquisa também se adequou à referida realidade, com o intuito de 

garantir a segurança da pesquisadora e dos sujeitos pesquisados. Desse modo, as entrevistas 

foram realizadas por meio de vídeo-chamadas no aplicativo Zoom, um serviço de comunicação 

através de chamadas de vídeo que permite aos usuários participarem de reuniões online. Vi-

sando captar com mais clareza as falas dos participantes, as entrevistas foram gravadas em som 

e imagem e transcritas posteriormente. 

Participaram das entrevistas quatro professores vinculados a duas instituições de ensino 

públicas. Dois atuam na Escola Net5 e os outros dois na Escola Web. A seleção dos entrevista-

dos foi realizada partindo dos seguintes critérios: 1) desenvolver continuamente em suas aulas 

atividades pedagógicas, projetos e planos de ação utilizando o laboratório de informática da 

escola; 2) ter participado de algum curso de formação para uso das TIC no processo de ensino-

aprendizagem; 3) estar disposto a colaborar com a pesquisa. Assim, depreendemos que os qua-

tro docentes selecionados foram suficientes para atender às expectativas da pesquisa, pois o 

intuito é perceber a relação dos professores com o PROINFO no contexto das duas escolas 

públicas e as suas implicações para o processo de ensino-aprendizagem.  

Salientamos que as entrevistas foram mediadas por dois eixos discursivos. Elencamos 

como primeiro eixo “a proposta do PROINFO como política de inserção das tecnologias digitais 

no contexto escolar”. Nesse momento, ensejamos saber dos professores como eles pensam a 

engenharia da política do PROINFO diante de elementos como sua infraestrutura, suporte for-

necido às escolas, manutenção dos computadores e cursos de formação ofertados.  No que toca 

ao segundo eixo discursivo, apontamos: “a atuação da política do PROINFO no desenvolvi-

mento do processo de ensino-aprendizagem”. A partir disso, provocamos os professores a rela-

tarem suas práticas de ensino utilizando o laboratório de informática e demais recursos ofere-

cidos pelo programa e ainda compreender como esse programa tem contribuído para o processo 

de ensino-aprendizagem.  

 

1.1.1.1 O contexto de atuação do PROINFO: as escolas loci  

 

A pesquisa foi desenvolvida em duas escolas da rede estadual de ensino, ambas 

                                                             
5 Para assegurar o anonimato das instituições participantes da pesquisa, as identificaremos através dos seguintes 

nomes fictícios: Escola Net e Escola Web, conforme afirmamos. 
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localizadas no município de Apodi do Estado do Rio Grande do Norte. O município é situado 

na região Oeste Potiguar e ocupa uma área aproximada de 1.602,5 km². De acordo com o último 

censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município possui cerca de 

37.777 habitantes. 

A escolha pelas escolas parte de apontamentos e sugestões apresentadas pela 13ª 

DIREC, quando o coordenador do Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) nos forneceu 

informações sobre o desenvolvimento do PROINFO no âmbito das escolas beneficiadas no 

município.   

De acordo com o coordenador do NTE, as duas escolas sugeridas para o 

desenvolvimento da pesquisa são consideradas referências no que diz respeito ao envolvimento 

com as ações do programa. A considerável adesão do corpo docente à proposta do PROINFO 

tem possibilitado às escolas desenvolverem diferentes práticas de ensino, além de incentivarem 

os alunos a utilizarem das tecnologias digitais para o compartilhamento e socialização de 

aprendizagens via blogs, canais no YouTube, aplicativos, softwares educativos.  

A Escola Net é de médio porte, possui turmas enquadradas na proposta do novo Ensino 

Médio, funcionando no horário matutino e vespertino, e Ensino Médio Noturno na forma 

Diferenciada6, funcionando no período noturno. Com 826 alunos matriculados, a Escola Net 

atende estudantes residentes da zona urbana e da zona rural. Já a Escola Web funciona nos três 

turnos, ofertando o Ensino Fundamental II no período matutino e o Ensino Médio na Forma 

Articulada Integrada em Tempo Integral, atualmente 760 alunos estão matriculados sendo estes 

residentes das zonas urbana e rural.  

Diante das peculiaridades de cada modalidade de ensino ofertada pelas escolas, em 

especial aquelas voltadas ao Ensino Médio, buscaremos descrevê-las brevemente. O Novo 

Ensino Médio ofertado na Escola Net foi instituído pela lei nº 13.415/2017 que, além de alterar 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), estabeleceu a criação dessa 

modalidade de ensino. A lei modifica a estrutura curricular, tornando obrigatória as disciplinas 

de língua português, matemática e inglês, e divide o currículo em duas partes, sendo uma 

voltada a todos os estudantes e outra destinada aos itinerários formativos, que se subdividem 

em linguagens e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; ciências da natureza e suas 

tecnologias; ciências humanas e sociais aplicadas, além da formação técnica e profissional. 

Contudo, a carga horária é ampliada, o tempo mínimo dos estudantes nas escolas passa de 800 

                                                             
6 A proposta em questão procurou superar o fato de o turno noturno ser concebido como uma extensão do ensino 

diurno, negando expectativas de escolarização de estudantes necessitados em cumprir a escola básica para entrar 

no mercado de trabalho e ainda continuar os estudos em nível superior. (BORMANN; RAMALHO, 2017, p. 50).  
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para 1000 horas anuais, definido por uma organização curricular mais flexível e que contemple 

a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e pela possibilidade de escolhas pelos estudantes 

no que diz respeito aos itinerários formativos (MEC, 2017). Na Escola Net, a modalidade foi 

instituída em 2017. Quanto aos cursos que visam a formação técnica e profissional, atualmente 

a escola oferta apenas o curso técnico em edificações.  

Atentos ao Art. 4º, inciso VI, da LDB nº 9.394/96, que prevê como dever do Estado a 

“oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando”, a Secretaria de Estado 

da Educação e da Cultura do RN (SEEC/RN), por meio da Subcoordenadoria de Ensino Médio, 

propõe a oferta do Ensino Médio Noturno na forma diferenciada, que possui orientações 

próprias com foco nas identidades dos alunos matriculados nesse turno. A proposta contempla: 

“as especificidades do trabalhador estudante na busca por uma educação que possibilite a 

permanência do estudante na escola, assim como o seu desenvolvimento e a sua formação para 

a vida e para o trabalho” (SUEM/RN, 2009, p. 2-3). Desse modo, as Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio Noturno (EMN) têm a pesquisa como base de seu currículo, com ênfase 

na iniciação científica e pesquisa, na leitura, no letramento e na cultura digital, tudo isso de 

forma articulada com a interdisciplinaridade e a contextualização como possibilidade de inter-

relacionar os conteúdos trabalhados. A carga horária é de 2.400 horas distribuídas em regime 

de aulas semestrais.  

Se tratando do Ensino Médio na Forma Articulada Integrada em Tempo Integral 

ofertado pela Escola Web, esta modalidade propõe inicialmente uma integração entre o Ensino 

Médio e a Educação técnica profissional. Para atender a Educação Profissional prevista na LDB 

nº 9.394/96, o Decreto nº 5.154/04 apresenta como alternativa ofertar a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio e Ensino Médio de forma integrada em um mesmo curso, com currículo 

próprio, articulado organicamente e estruturado como proposta de totalidade de formação 

(ANTONELLO et al., 2018). No caso da Escola Web, essa formação é oferecida concomitante 

à proposta do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) que, de acordo com a portaria nº 727, 

de 13 de junho de 2017, a qual institui as diretrizes, a proposta do EMTI é alicerçada na 

ampliação da jornada escolar e na formação integral do estudante, tendo como pilar a Base 

Nacional Comum Curricular e a nova estrutura do ensino médio (BRASIL, 2017). 

Em síntese, a Escola Web oferta, desde 2018, o Ensino Médio integrado à formação 

técnica e, ao mesmo tempo, em articulação com a proposta do EMTI. A carga horária é de 35 

horas semanais, distribuídas nos turnos matutino e vespertino. Atualmente a instituição oferece 

apenas o curso técnico em informática para os alunos que estão ingressando no 1º ano do Ensino 

Médio.  



28 

 

 Partindo dessa realidade, antecipamos que as modalidades de ensinos surgidas depois 

do PROINFO inauguram novas demandas para o programa. Isso implicou, sobretudo, na 

seleção dos participantes da pesquisa e ainda na política colocada em ação em ambas as escolas 

públicas. Traremos a discussão à tona na análise dos dados da pesquisa.  

 

1.2 BREVE DESCRIÇÃO DO TRABALHO DISSERTATIVO 

 

A partir desse momento, nos dedicaremos à tarefa de descrever brevemente as seções 

integrantes do presente trabalho dissertativo. Além desta introdução, o trabalho contará com 

mais seções no fito de analisar as contribuições da política do PROINFO para o processo de 

ensino-aprendizagem em meio a atuação dos seus atores/professores no âmbito escolar.   

A seção inicial, “O PROINFO como construção política: uma leitura em diferentes 

contextos”, trará à cena o desenho institucional do programa conduzido desde os  seus textos 

oficiais e legais, que lançaram sua proposta em 1997, até os documentos escritos em um 

momento em que a política foi reformulada em 2007. A seção está dividida em três subseções. 

Na primeira, nos aventuramos na leitura, análise e descrição dos seguintes documentos: a 

Portaria nº 522, de 9 de abril de 1997, que lança a proposta da política do PROINFO; o 

documento Diretrizes do PROINFO, em que apresentamos um panorama geral de seu desenho 

institucional; o Decreto nº 6.300, de 12 de dezembro de 2007, que, em um momento mais 

contemporâneo, traz algumas modificações na sua estrutura; e o documento “Núcleos de 

Tecnologia Educacional – caracterização e critérios para criação e implantação”, por retratar o 

funcionamento dos núcleos nos Estados e Municípios como apoio e suporte à imersão dos 

laboratórios de informática nas escolas. Além disso, o Manual do Usuário Linux Educacional 

6.0 será analisado com o intuito de entendermos, ainda que de maneira pouco aprofundada, o 

software acoplado aos computadores do PROINFO.  

Entendendo que conhecer e compreender o desenho da política do programa ultrapassa 

a tarefa de debruçarmos na leitura desses textos oficiais e legais, desenvolvemos a subseção 

seguinte em diálogo com o nosso referencial teórico que nos alerta e nos impulsiona a uma 

percepção mais crítica e apurada das políticas como o PROINFO. Nesse sentido, mediados, 

principalmente, pelo “ciclo contínuo de políticas” do autor Stephen Ball e seus colaboradores 

(BOWE; BALL; GOLD, 1992; BALL, 1994), conduziremos a discussão para uma análise que 

nos permita compreender a maneira com que o PROINFO se constitui enquanto política em 

diferentes contextos e como sua proposta pode ser atuada, levando em consideração que ela é 

interpretada e ressignificada por diferentes atores que entram em contato com essa proposta. 
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Além dessa discussão, a subseção que encerrará esta primeira seção buscou discorrer 

sobre possibilidades de tecer atos de currículo (MACEDO, 2013) por meio daquilo que a 

política do PROINFO propõe e oferece, pensando que essa proposta reverbera de diversas 

formas no processo de ensino-aprendizagem na escola pública. Para tanto, utilizamos algumas 

passagens dos documentos mencionados anteriormente, dialogando, constantemente, com o 

nosso referencial teórico contemplado por autores como Lopes e Macedo (2011), Bonilla e 

Oliveira (2011), Matheus e Lopes (2014) e Coscarelli (2017). 

A segunda seção desse trabalho dissertativo, “A tessitura do conhecimento sobre a 

escola frente às demandas da cultura digital em rede: o Estado da Arte”, objetiva apresentar o 

primeiro momento do Estado da Arte, desenvolvido na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações – BDTD em janeiro de 2020. Para o primeiro momento, adotamos como foco as 

pesquisas que discutem a escola em meio à cultura digital, para isso estabelecemos como recorte 

de tempo o período de 2010 a 2020, pois julgamos a necessidade de aproximarmos das 

produções realizadas nos últimos 10 anos. Assim, descrevemos o modo como as buscas foram 

realizadas, os resultados encontrados, as filtragens, as pesquisas selecionadas e os conteúdos 

extraídos desses estudos realizados em Programas de Pós-Graduação de diversas IES do país. 

Nesse viés, nos dedicamos à leitura e análise de 29 trabalhos que tratam sobre a escola diante 

dos desafios e demandas da cultura digital. As pesquisas foram analisadas por meio das leituras 

dos títulos, dos resumos e resultados das produções. 

Após a apreciação dos trabalhos, tecemos nosso olhar analítico fundamentado sob três 

subcategorias principais, a saber: a) a cultura digital em rede na sociedade contemporânea; b) a 

relação da escola com o contexto da cultura digital; e c) a reverberação da cultura digital para 

o processo de ensino-aprendizagem. Desse modo, a apreciação das pesquisas nos oportunizou 

compreender os principais desafios com que a escola tem se deparado em seu cotidiano frente 

ao contexto mediado pelo uso das tecnologias digitais, em que habita nossos estudantes, 

praticantes dessa cultura, fazendo uso das redes digitais como principal meio de comunicação, 

busca de informação e fonte de conhecimento. 

O segundo momento do Estado da Arte, também desenvolvido na BDTD, intitula a 

subseção “A política do PROINFO em investigações” que discorre sobre os resultados 

encontrados em nossas buscas no que se refere ao PROINFO enquanto política de nível federal 

que possibilita o contato dos sujeitos das escolas com as tecnologias digitais. Para o 

levantamento, fizemos o recorte temporal dos últimos 05 anos, ou seja, entre os anos de 2015 a 

2020, tendo em vista que tal recorte nos aproxima de produções mais atualizadas sobre o 

programa PROINFO. Com as filtragens, selecionamos 05 pesquisas que trataram e 
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problematizaram o programa como política de apoio pedagógico, levando em consideração sua 

participação no processo de ensino-aprendizagem, bem como a sua repercussão na atuação de 

docentes e na aprendizagem dos estudantes de escolas públicas. 

 Na seção que encerra esta dissertação, “O PROINFO como política ressignificada no 

contexto da prática”, foi apresentada a análise interpretativa a partir das narrativas produzidas 

pelos sujeitos na relação com os referenciais teóricos e documentais da proposta do PROINFO 

em meio as duas escolas loci desta pesquisa. Desse modo, através das interpretações, traduções, 

atuações e ressignificações tecidas pelos professores, discutimos de que modo as escolas têm 

atuado a política do programa e como esta repercute no processo de ensino-aprendizagem e na 

dinâmica do contexto escolar. Organizamos a seção a partir dos eixos discursivos previamente 

estabelecidos para a realização das entrevistas semiestruturadas, como mencionado 

anteriormente. Nesse formato, a discussão da primeira subseção foi destinada a compreender o 

PROINFO como política no contexto da escola pública, evidenciando as percepções dos 

professores acerca da estrutura institucional e organizacional dessa proposta. Por fim, 

destinamos a segunda e última subseção a discussão sobre as práticas pedagógicas utilizando 

os artefatos oferecidos pelo programa. Assim, temos a intenção de compreender a política de 

tecnologia educacional PROINFO no contexto da prática e suas contribuições para o processo 

de ensino-aprendizagem mediante a atuação docente na escola pública. 
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2  O PROINFO COMO CONSTRUÇÃO POLÍTICA: LEITURAS EM DIFERENTES 

CONTEXTOS 

 

Apresentar a trajetória e a engenharia política do programa mote deste estudo, o 

PROINFO, se constitui como tarefa fundamental a ser empreendida. Para tanto, discutiremos, 

inicialmente, o seu desenho geral, tomando como fio condutor o “contexto da produção de 

texto”, ou seja, a literatura dos textos legais e políticos redigidos por entidades federativas no 

cerne de sua criação e implementação. 

Instigados a refletir e perceber elementos além daqueles que se encontram expressos 

nos textos oficiais das política, debruçamo-nos também sobre a discussão de cunho teórico, 

tendo como subsídio principal os estudos formulados pelo autor Stephen Ball (1992; 1994; 

2016), bem como por Mainardes (2006), afim de compreendermos a política do PROINFO a 

partir da abordagem do “ciclo contínuo de políticas” em meio aos seus três contextos: “contexto 

da influência”, “contexto da produção do texto político” e o “contexto da prática”. Tratamos o 

programa como uma política desenhada por demandas, discursos, significados, interpretações 

e atuações que se desdobram em diferentes espaços e tempos.  

Por fim, trouxemos à cena o PROINFO enquanto uma política de currículo, pois, quando 

propõe o uso das tecnologias digitais em práticas educativas, as diversas possibilidades de atos 

de currículo vão sendo delineadas no contexto da escola. Nesse sentido, o PROINFO será posto 

como uma política de currículo sujeita a várias interpretações e atuações que acabam 

repercutindo no processo de ensino-aprendizagem.  

 

2.1 REPRESENTAÇÃO DO PROINFO EM SEUS TEXTOS OFICIAIS 

 

Analisando o contexto histórico da humanidade, é possível perceber constante evolução 

no que diz respeito à criação de técnicas e tecnologias que pudessem sanar necessidades do 

homem e simplificar práticas cotidianas, desde a invenção do fogo pelo Homo Erectus, no que 

compreendemos como Período Paleolítico, da fabricação de ferramentas básicas para facilitar 

a caça e a pesca, da invenção da roda, do vidro, da escrita, do relógio, do papel, da bússola, dos 

meios de transportes, dos meios de comunicação como jornais impressos, revistas, rádio, 

televisão e telefone, até, mais recentemente, do advento das Tecnologias da Comunicação e 

Informação (TIC) como computadores, smartfones, laptops com acesso à internet e sua lógica 

nas tecnologias da Web 4.0. Lúcia Santaella retrata a Web 4.0 como:  
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As novas emergências atuais, big data, computação na nuvem, inteligência artificial. 

A web 4.0 é a web dos algoritmos que estão rastreando tudo o que a gente posta nas 

redes. A inteligência artificial profunda é aquela que está desenvolvendo robótica e 

algoritmos capazes de aprendizagem e que estão começando realizar tarefas 

cognitivas que só o ser humano foi capaz de realizar (informação verbal).7 

 

Santaella (2013) buscou nos alertar sobre o crescimento do território Web, a chamada 

rede de inteligência. Inteligência humana, artificial, pessoal, coletiva e híbrida. Com Koo 

(2011), a autora presume algumas tendências, atualmente tão notórias com a virada da era da 

internet, como a adesão crescente de todas as faixas etárias e sociais à rede social. Problemas 

com privacidade e liberdade de expressão se tornam mais latentes e os legisladores serão os 

protagonistas nesse contexto. Os dispositivos móveis ganharão ferramentas mais poderosas, 

com destaque para os aparelhos móveis que estarão mais sofisticados. O celular não será apenas 

um mero aparelho, mas assumirá o papel de conector do indivíduo com o mundo 

(SANTAELLA, 2013).  

 

Figura 1: Meme criado para conscientizar a população a  

respeito das principais medidas de prevenção ao vírus Covid-19. 

 
Fonte: Blog La Bottega del Barbieri (2020). 

 

Nesse sentido, Levy (1999, p. 20) reforça que “as tecnologias são produtos de uma 

sociedade e de uma cultura”. Sabendo disso, estamos imersos num contexto da cultura digital, 

em razão de que as tecnologias digitais, potencializadas pelos seus recursos sociotécnicos, 

fazem parte de nossas vivências e experiências cotidianas, esses dispositivos têm viabilizado a 

comunicação e interação entre os sujeitos de forma ágil e rápida, ressignificando 

comportamentos, interesses e a dinâmica social. Além disso, Recuero (2006) compreende que 

as mídias sociais correspondem a um fenômeno complexo, envolvido por um conjunto de 

tecnologias da comunicação mais participativas, rápidas e populares, bem como pelas 

apropriações sociais que foram e são geradas dessas tecnologias. Presentes em todos os espaços 

                                                             
7 Fala da pesquisadora e professora Drª Lúcia Santaella ao proferir uma conferência no XII Simpósio Nacional da 

ABCiber, em julho de 2019. 
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da sociedade, as tecnologias digitais nos seduzem pela disparidade de possibilidades de estar e 

atuar no mundo, o modo de conectividade nos permite novas formas de interação, relação entre 

sujeitos e aprendizagens frente ao uso do computador e de dispositivos móveis que, por meio 

dos ciberespaços8, abriga um quantitativo elevado de informações.  

No contexto educacional, a efervescência do uso das tecnologias digitais tem adentrado 

no âmbito escolar pelas mãos dos alunos, nomeados por Michel Serres (2013) de “Geração 

Polegarzinha”, crianças e jovens praticantes do digital em rede. Em uma entrevista concedida 

à Fundação de Amparo à Pesquisa, Serres (2014, p. 1) retrata como se comportam os alunos 

imersos na cultura da informação e comunicação: 

 

Hoje, quando eu entro em uma sala ou em um anfiteatro, muitos dos meus estudantes 

já digitaram na internet o tema do meu curso. Em consequência, há uma diferença 

entre os meus estudantes de hoje e os meus estudantes de 20 ou 30 anos atrás, e essa 

diferença está simplesmente no acesso à informação. O acesso à informação é hoje 

imediato, fácil e disponível a todo mundo pelas novas tecnologias, pela internet etc., 

de tal modo que nós não sabemos hoje que forma terão futuramente a escola, a 

universidade, os centros de pesquisas etc. Tudo isso simplesmente porque há uma 

movimentação de acesso à informação. 

 

Na contemporaneidade, o amplo acesso à informação tem resultado em mudanças nas 

identidades dos estudantes se comparados àqueles de 20 ou 30 anos atrás. A internet – e suas 

variadas possibilidades de atuação no mundo –, favorece aos sujeitos o desenvolvimento de 

posturas mais autônomas e autorais, em razão de que, nas redes sociais, temos a sensação de 

sermos vistos e ouvidos com as nossas postagens, com os nossos comentários nos posts de 

diferentes usuários, compartilhamento de notícias e de memes9, ao tratarem, principalmente, 

sobre assuntos políticos, econômicos e sociais.  

Nesse sentido, é notória a repercussão na postura do aluno no contexto da escola, 

configurando-se, dessa forma, como uma nova realidade a ser considerada, pois não há como 

desvincular o sujeito atuante nas redes virtuais daquele presente, cotidianamente, na sala de 

aula. Atentos às demandas do cenário descrito, educadores e especialistas da educação 

começam a buscar alternativas para suprir e alcançar as necessidades e interesses dos alunos 

das instituições escolares. No Brasil, o governo federal propôs a criação de projetos e programas 

                                                             
8 Assim, Lévy (1999, p. 92) caracteriza o ciberespaço como “o espaço da comunicação aberto pela interconexão 

mundial dos computadores e das memórias dos computadores [...]. Insisto na codificação do digital, pois ela 

condiciona o caráter plástico, fluido, calculável com precisão e tratável em tempo real, hipertextual, interativo e, 

resumindo, virtual da informação que é, parece-me, a marca definitiva do ciberespaço [...]”. 
9 Conforme Silva (2016, p. 342), o meme é uma produção composta “por imagens, por figuras, fotografias, frases, 

palavras-chave ou qualquer outro elemento que apresente um conteúdo irônico ou humorístico que se propague ou 

se replique na rede”. 



34 

 

que visam a inserir as Tecnologias da Informação e Comunicações (TIC) em práticas 

educativas.  

Segundo Medeiros (2010 apud MAGALHÃES, 2015), a imersão do computador na 

educação brasileira ocorreu nos anos 50, especialmente através de universidades públicas. A 

princípio, como ferramenta colaborativa na pesquisa técnico-cientifica e, posteriormente, na 

década de 1960, foi introduzido na organização administrativa das instituições de ensino 

superior. Nesse momento, diversos projetos foram desenvolvidos, ficando, porém, apenas nas 

universidades, secretarias de educação e escolas técnicas. Desse modo, os projetos focalizaram 

o campo experimental, não sendo possível desenvolvê-los na rede básica de ensino.  

Dentre alguns projetos idealizados e implementados com a finalidade de disseminação 

do uso das tecnologias digitais no contexto educacional, podemos citar o projeto EDUCOM – 

Educação e Computador (1983), FORMAR – Formação de Recursos Humanos (1987) e 

PRONINFE – Programa Nacional de Informática Educativa (1990) (ESTEVÃO; PASSOS, 

2015) e aquele que elegemos como a política central a ser discutida em nosso estudo, PROINFO 

– Programa Nacional de Tecnologia Educacional (1997). Nesse sentido, voltaremos nossos 

esforços, a partir deste momento, para a tarefa de compreender o PROINFO enquanto política 

que potencializa a imersão das tecnologias digitais no espaço escolar. Para Medeiros (2010 

apud MAGALHÃES, 2015, p. 19), “de fato, com números significativos, o computador só 

chegou à escola pública com o Programa Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo)”. 

Lançado no Brasil pela portaria nº 522, de 9 de abril de 1997, inicialmente denominado 

de Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO), essa política educacional se 

constitui como pioneira no que diz respeito à distribuição de computadores em escolas públicas 

do país. Sua proposta inicial pautava-se em: 

 

Art. 1º. Fica criado o Programa Nacional de Informática na Educação – Proinfo, com 

a finalidade de disseminar o uso pedagógico das tecnologias de informática e 

telecomunicações nas escolas públicas de ensino fundamental e médio pertencentes 

às redes estadual e municipal. (BRASIL, 1997). 
 

 A partir do programa, laboratórios de informática foram instalados nas escolas públicas 

sob a justificativa de: possibilitar alteração no desenvolvimento de pesquisas e na construção 

do conhecimento; novas formas de pensar, trabalhar, viver e conviver com o mundo atual, o 

que “muito modificaria as instituições educacionais e outras corporações” (BRASIL, 1997, p. 

2). E, ainda, pelo discurso de que “as alterações que a evolução tecnológica vem causando nas 

relações de trabalho, têm exigido um novo posicionamento da educação”, almejando “preparar 

o indivíduo para uma nova gestão social do conhecimento, apoiada num modelo digital 
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explorado de forma interativa. [...] E o lócus ideal para deflagrar um processo dessa natureza é 

o sistema educacional” (BRASIL, 1997, p. 2). 

De acordo com a portaria supracitada, as “ações do ProInfo serão desenvolvidas sob 

responsabilidade da Secretaria de Educação a Distância deste Ministério, em articulação com a 

secretarias de educação do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios” (BRASIL, 1997). 

Em 2001, a Secretaria de Educação à Distância foi extinta e as suas ações e projetos, dessa 

forma, passaram a ser assumidas pela Secretaria de Educação Básica ou de Ensino Superior 

(ZILIO, 2019).  

Segundo o documento que instituiu suas diretrizes, são objetivos do PROINFO:  

 

Melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem através da igualdade de 

acesso a instrumentos tecnológicos disponibilizadores e gerenciadores de informação;  

Possibilitar a criação de uma nova ecologia cognitiva nos ambientes escolares medi-

ante incorporação adequada das novas tecnologias da informação pelas escolas apro-

ximando a cultura escolar da cultura extra-escolar; 

Propiciar uma educação voltada para o desenvolvimento científico e tecnológico a fim 

desenvolver a intuição, criatividade, agilidade de raciocínio associada ao manejo da 

tecnologia e maior conhecimento técnico; 

Educar para uma cidadania global numa sociedade tecnologicamente desenvolvida, 

capazes de se comunicar, conviver e dialogar num mundo interativo e interdepen-

dente. (BRASIL, 1997, p. 3). 
 

Os objetivos iniciais do programa se voltaram para a melhoria da qualidade do processo 

de ensino-aprendizagem mediante a incorporação dos recursos tecnológicos, tencionando criar 

uma nova ecologia cognitiva e no ambiente escolar, oportunizando a professores e estudantes, 

dessa forma, o acesso ao conhecimento cientifico e tecnológico e o desenvolvimento de 

habilidades fundamentais para atuarem no contexto da sociedade em rede, como intuição, 

criatividade, raciocínio apurado, familiaridade com as tecnologias e conhecimento técnico. O 

documento ainda pontua que é “preciso diminuir a lacuna existente entre a cultura escolar e o 

mundo ao seu redor, aproximar a escola da vida, expandindo-a em direção à comunidade e 

tornando-a facilitadora das interações entre os atores humanos, biológicos e técnicos” 

(BRASIL, 1997, p. 3). Sob tal perspectiva, cabe à escola pública, enquanto participante ativa 

das transformações culturais de uma sociedade, promover a criação de ambientes educacionais, 

favoráveis à construção de aprendizagens, mediada pelas novas tecnologias da informação.   

Ainda nesse mesmo documento são apresentadas as estratégias para alcançar os quatro 

objetivos explicitados. Em suma, as principais diretrizes estratégicas são: 

 
a) subordinar a introdução da informática nas escolas a objetivos educacionais esta-

belecidos pelos setores competentes;  
b) condicionar a instalação de recursos informatizados à capacidade das escolas para 

utilizá-los (demonstrada através da comprovação da existência de infraestrutura física 
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e recursos humanos à altura das exigências do conjunto hardware/software que será 

fornecido);  

c) promover o desenvolvimento de infraestrutura de suporte técnico de informática 

no sistema de ensino público;  

d) estimular a interligação de computadores nas escolas públicas, para possibilitar a 

formação de uma ampla rede de comunicações vinculada à educação;  

e) fomentar a mudança de cultura no sistema público de ensino de 1º e 2º graus, de 

forma a torná-lo apto a preparar cidadãos capazes de interagir numa sociedade cada 

vez mais tecnologicamente desenvolvida;  

f) incentivar a articulação entre os atores envolvidos no processo de informatização 
da educação brasileira;  

g) institucionalizar um adequado sistema de acompanhamento e avaliação do Pro-

grama em todos os seus níveis e instâncias. 

 

Almejava-se, na primeira etapa do programa (1997-1998), beneficiar cerca de 6 mil 

escolas, ou 13,40% do universo de 44 mil escolas públicas brasileiras de 1º e 2º grau com mais 

de cento e cinquenta alunos. Desse modo, foi prevista a aquisição de 100.000 computadores 

adquiridos pelo MEC (BRASIL, 1997). O site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) destaca que a meta inicial do programa seria também promover a formação 

de 25 mil professores e o atendimento a 6,5 milhões de alunos. Estevão e Passos (2015, p. 201) 

nos mostram que:  

 

A experiência, consoante avaliação realizada, mostrou uma grande evolução da 

presença de computadores nas escolas públicas brasileiras e um avanço na formação 
de recursos humanos para trabalhar com a tecnologia no processo educacional. No 

que concerne às metas e ao desenho operacional, foi exitosa, pois, segundo dados do 

MEC referentes ao período de 1996 a 2002, capacitou 137.911 professores, atendeu 6 

milhões de alunos e instalou 53.895 computadores.  

 

Esses números nos revelam que, em sete anos de existência o PROINFO, além de inserir 

as TIC na Educação Básica, o programa promoveu a formação de milhares de professores para 

utilizá-las em práticas de ensino e oportunizou, a milhares de alunos, o acesso aos artefatos 

estruturantes da cultura digital.  

Vale enfatizar que, em 2007, a portaria que instituiu o programa foi transformada no 

decreto nº 6.300, de 12 de dezembro de 2007. Desse modo, o PROINFO passa por 

reformulações e sua nomenclatura é modificada, sendo designado, a partir desse instante, de 

Programa Nacional de Tecnologia Educacional, porém permanecendo com a sua sigla inicial 

PROINFO. Em seu novo desenho institucional e organizacional, conforme o art. 2º, o “ProInfo 

cumprirá suas finalidades e objetivos em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, mediante adesão” (BRASIL, 2007).  

Nesse sentido, a participação da União é estabelecida a partir do Ministério da 

Educação (MEC) e do FNDE. Em colaboração com as respectivas instâncias, os estados e 

municípios participam por meio de suas secretarias e da coparticipação da associação de 



37 

 

secretários estaduais, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação (CONSED), 

bem como dos secretários municipais, através da UNDIME, a União dos Dirigentes Municipais 

de Educação (ESTEVÃO; PASSOS, 2015). 

O art. 3º do Decreto nº 6.300/2007 (BRASIL, 2007) discorre sobre as responsabilidades 

da União no cerne do desenvolvimento do programa, cabendo a tal entidade federativa:  

 
I - implantar ambientes tecnológicos equipados com computadores e recursos 

digitais nas escolas beneficiadas;  

II - promover, em parceria com os Estados, Distrito Federal e Municípios, programa 

de capacitação para os agentes educacionais envolvidos e de conexão dos ambientes 

tecnológicos à rede mundial de computadores;    

III - disponibilizar conteúdos educacionais, soluções e sistemas de informações. 

 

A participação da União, desse modo, volta-se para a implantação dos ambientes 

tecnológicos, capacitação dos agentes educacionais, disponibilização dos conteúdos 

educacionais, soluções e sistemas de informação. A União faz o custeio, por meio “das dotações 

orçamentárias anualmente consignadas ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação” (BRASIL, 2007), além de coordenar, acompanhar e avaliar o 

programa. 

Se tratando da participação de estados, Distrito Federal e municípios, os termos do art. 

4º do Decreto 6.300/2007 (BRASIL, 2007) preveem: 

 

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que aderirem ao ProInfo são 

responsáveis por:   
I - prover a infra-estrutura necessária para o adequado funcionamento dos ambientes 

tecnológicos do Programa;   

II - viabilizar e incentivar a capacitação de professores e outros agentes educacionais 

para utilização pedagógica das tecnologias da informação e comunicação;   

III - assegurar recursos humanos e condições necessárias ao trabalho de equipes de 

apoio para o desenvolvimento e acompanhamento das ações de capacitação nas 

escolas;   

IV - assegurar suporte técnico e manutenção dos equipamentos do ambiente 

tecnológico do Programa, findo o prazo de garantia da empresa fornecedora 

contratada. 

 

Em suma, os estados, Distrito Federal e municípios devem garantir a estrutura adequada 

para receber os laboratórios, viabilizar e incentivar a capacitação dos educadores para o uso dos 

recursos tecnológicos, assegurar os recursos humanos e viabilizar suporte técnico e manutenção 

dos equipamentos.   

Para execução das ações supracitadas nas unidades – estados e municípios –, foram 

criados os Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE e NTM), onde atuam profissionais da 

educação e especialistas em hardware e software responsáveis pela formação dos educadores 

para utilização das TIC (CORDEIRO; BONILLA, 2018). O documento “Núcleos de 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10803479/art-3-inc-i-do-decreto-6300-07
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10803439/art-3-inc-ii-do-decreto-6300-07
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10803398/art-3-inc-iii-do-decreto-6300-07
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10803309/art-4-inc-i-do-decreto-6300-07
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10803283/art-4-inc-ii-do-decreto-6300-07
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10803239/art-4-inc-iii-do-decreto-6300-07
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10803206/art-4-inc-iv-do-decreto-6300-07
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Tecnologia Educacional – caracterização e critérios para criação e implantação” (BRASIL, 

1997) apresenta as funções básicas dos referidos núcleos: 

  

a) Capacitar professores e técnicos das unidades escolares de sua área de abrangência; 

 b) Prestar suporte pedagógico e técnico às escolas (elaboração de projetos de uso 

pedagógico das TIC, acompanhamento e apoio à execução, etc.);  
c) Realizar pesquisas e desenvolver e disseminar experiências educacionais; e 

d) Interagir com as Coordenações Regionais do ProInfo e com a Coordenação 

Nacional do Programa no Ministério da Educação-MEC, no sentido de garantir a 

homogeneidade da implementação e o sucesso do Programa (BRASIL, 1997). 

 

 Ainda segundo esse documento, os núcleos possuem uma infraestrutura de informática 

e comunicação, onde atuam profissionais capacitados pelo PROINFO para auxiliarem as 

escolas no processo de imersão das tecnologias digitais e no desenvolvimento de atividades 

didático-pedagógicas. A formação de professores e gestores para utilizarem os novos recursos 

tecnológicos ocorre por meio do Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia 

Educacional - Proinfo Integrado (2008). A homepage do Ministério da Educação informa que: 

 

O programa oferece formação voltada para o uso didático-pedagógico das Tecnolo-

gias da Informação e Comunicação (TIC) no cotidiano escolar, articulado à distribui-

ção dos equipamentos tecnológicos nas escolas e à oferta de conteúdos e recursos 

multimídia e digitais oferecidos pelo Portal do Professor, pela TV Escola e DVD Es-

cola, pelo Domínio Público e pelo Banco Internacional de Objetos Educacionais.  

 

Para tanto, são ofertados os seguintes cursos10: Introdução à Educação Digital (60h); 

Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC (60h); Elaboração de Projetos 

(40h); Redes de Aprendizagem (40h); Projeto UCA (Um Computador por Aluno). 

Vale ressaltar que o PROINFO é um programa de funcionamento descentralizado, ou 

seja, em cada estado possui a sua Coordenação Estadual. O Manual do Sistema de Gestão 

Tecnológica (SIGETEC) traz em seus escritos a principal atribuição da coordenação: 

 
Introduzir o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas da rede 

pública, além de articular as atividades desenvolvidas sob sua jurisdição, em especial 

as ações dos Núcleos de Tecnologia Educacional (NTEs) e União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação (UNDIMEs). (BRASIL, 2008, p. 5). 

 

 Assim, é função da coordenação selecionar as escolas de áreas urbanas e rurais que 

almejassem participar do programa. Atualmente, a coordenação é responsável por selecionar as 

                                                             
10 Os cursos são ofertados por meio do Ambiente Colaborativo de Aprendizagem (e-ProInfo), uma plataforma 

digital que possibilita aos professores da rede pública realizem cursos com outros professores. O sistema é gratuito 

e conta com um ambiente colaborativo e participativo, permitindo a troca de experiências e conhecimentos entre 

os participantes. O e-ProInfo é semelhante ao ambiente virtual de aprendizagem (Moodle). Os objetivos de cada 

curso podem ser visualizado no site do Ministério da Educação, no seguinte endereço eletrônico: http://por-
tal.mec.gov.br/acessibilidade-sp-940674614/271-programas-e-acoes-1921564125/seed1182001145/13156-

proinfo-integrado. 
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escolas do estado, já as escolas municipais são selecionadas pelos prefeitos dos municípios. 

Para fazer parte do PROINFO é necessário fazer a adesão por meio de um termo que trata sobre 

o compromisso do município com as diretrizes do programa. A seguinte etapa consiste no 

cadastro do prefeito no sistema do programa para que, finalmente, a seleção das escolas do 

PROINFO seja efetivada. 

A escolha das escolas é realizada a partir de critérios previamente definidos, a saber:  

 

 PROINFO Rural: Escolas de Ensino Fundamental (1º ao 9º ano); área rural; possuir 

energia elétrica, sem laboratório de informática.  

 PROINFO Urbano: Escolas de ensino Fundamental (1º ao 9º ano); área urbana; com 

mais de 50 alunos; sem laboratório de informática. 

 

 O portal do MEC informa todos os recursos tecnológicos que compõem a estrutura dos 

laboratórios de informática, sendo esses:   

 

 PROINFO Rural: Solução multiterminal – 05 terminais de acesso com uma CPU, 

monitor LCD, impressora jato de tinta, wireless. Linux educacional 3.0 instalado no 

computador, mobiliários compostos por mesas e cadeiras, garantia de 3 anos, 

infraestrutura fornecida pelo estado/município. 

 PROINFO Urbano: Solução multiterminal com 08 CPU's e 17 terminais de acesso, 01 

servidor multimídia, 01 impressora laser, 10 estabilizadores, 01 access Point, Linux 

Educacional 3.0, não acompanha mobiliário, garantia de 03 anos, infraestrutura 

fornecida pelo estado/município. 

 

 O sistema operacional dos computadores é o Linux Educacional (LE). De acordo com 

o documento Manual do Usuário Linux Educacional 6.0, “é um projeto do Governo Federal 

que busca o melhor aproveitamento dos ambientes de informática nas escolas. Com a utilização 

do software livre, o LE potencializa o uso das tecnologias educacionais, garantindo melhoria 

de ensino, inserção tecnológica e, consequentemente, social” (C3SL, 2018, p. 4). A figura 2 

ilustra a página inicial do sistema, onde podemos observar alguns dos aplicativos 

disponibilizados, como: navegador web, visualizador de imagens, pasta de arquivos e 

ferramenta de produtividade. 
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Figura 2: Área de trabalho do Linux Educacional 6.0. 

 
Fonte: Manual do Linux Educacional (2018). 

 

O ambiente foi projetado para oferecer aos usuários fácil acesso com um design agra-

dável e didático. A sua versão atual11 dispõe de uma série de recursos de interface e interação, 

como aplicativos, integração com o portal do MEC e ferramenta para monitorar os laboratórios.  

Convém ressaltar que o PROINFO é possuidor de bases consistentes e avançadas no 

que se refere à sua organização, tal fato pode ser atribuído, também, ao empenho na elaboração 

de suas metas e diretrizes por diferentes instâncias governamentais ao articularem a sua enge-

nharia considerando aspectos importantes na formação humana. A imagem a seguir representa 

as quatro dimensões do programa em seu cunho pedagógico, tecnológico, estrutural e social.  

 

Figura 3: Dimensões estruturantes do PROINFO. 

 
Fonte: Rates (2013). 

 

                                                             
11 A sua versão atualizada é a 6.0, foi desenvolvida pelo Centro de Computação Científica e Software Livre (C3SL) 

da Universidade Federal do Paraná (UFPR), com a contribuição de técnicos dos Núcleos de Tecnologia 

Educacional. 

https://pt.slideshare.net/biarates/portal-professor-21627355
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Observando e analisando o programa sob tais dimensões é possível perceber a sua lógica 

organizacional e seu compromisso social. A dimensão pedagógica do PROINFO visa, 

sobretudo, promover experiências de aprendizagens que aproximem as tecnologias digitais, já 

utilizadas com frequência em nossa vida cotidiana, das atividades escolares. Esse diálogo 

favorece a construção de competências como aprendizagem colaborativamente, bem como o 

desenvolvimento do pensamento crítico e responsável ao buscarmos informações nas redes.  

A dimensão tecnológica do PROINFO foi pensada e articulada para atender as 

demandas das escolas, isso traduz na escolha de conteúdos educacionais, soluções e sistemas 

de informação compatíveis com atividades de pesquisa, escrita imprescindíveis para construção 

das aprendizagens dos alunos com os artefatos tecnológicos. Quanto à implantação de 

ambientes tecnológicos nas escolas com os laboratórios de informática com acesso à internet 

banda larga, estruturado desde o mobiliário até a entrega e instalação dos computadores, esse 

se constitui como um compromisso do programa proposto na dimensão estrutural. Na dimensão 

social sobressaem os efeitos dessa política quanto a inclusão social e digital dos sujeitos no 

mundo virtual, além da oportunidade de sua imersão no mercado de trabalho atual. 

Entendemos que essa política de tecnologia educacional surge a partir de demandas 

advindas do cenário da era digital, pois o processo político envolve negociação, contestação ou 

luta entre os diferentes grupos (ONZA, 2000, p. 113 apud BALL, MAGUIRE, BRAUN, 2016, 

p. 13). Ou seja, para além da implementação a sua trajetória é marcada por diversos sujeitos 

sociais, e não apenas pelo Estado ao elaborar o seu texto oficial.  

No direcionamento tomado até o momento dessa discussão, procuramos compreender a 

funcionalidade do programa a partir dos documentos que institucionalizam. Porém, o nosso 

embasamento teórico nos subsidia um estudo das políticas em diálogo com diferentes contextos 

e sujeitos onde perpassam, pois políticas não restringem-se apenas aos textos oficiais. 

Nesse sentido, o programa PROINFO é considerado uma política educacional, pois é uma 

proposta governamental de fomento ao uso pedagógico da tecnologia digital nas escolas 

públicas. Compreendemos a política relacionada com o fazer e o pensar, com os meios 

antecedentes da chegada ou da ausência desses artefatos tecnológicos nas escolas, e ainda, com 

o uso no contexto digital. Desse modo, “políticas educacionais são produções de significações 

curriculares desenvolvidas em múltiplos contextos” (SANTOS 2016, p. 216). Dito isso, o 

conjunto de ações desenvolvidas visando integrar as tecnologias no currículo escolar se 

configura como política. Sob essa perspectiva, procuramos entender a política do programa em 

estudo, logo, é pertinente indagarmos: o que é silenciado no texto dessa política? A seguir, 
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buscaremos abordar essa e outras questões que vão surgindo de maneira incessante ao longo 

desta pesquisa.  

 

2.2 REDES DE SENTIDOS SOBRE O PROINFO A PARTIR DO CICLO CONTÍNUO DE 

POLÍTICAS 

 

Entender políticas12 não é uma tarefa fácil. Muitos estudos têm sido desenvolvidos com 

o intuito de trazer um conceito fechado ao termo políticas, a clássica construção analítica as 

enquadra em formulação, implementação e avaliação (FREY, 2000; SERAFIM; DIAS, 2012 

apud SOUSA, 2019). Nessa perspectiva estrutural, as políticas são reduzidas a normas legais 

elaboradas pelo Estado e, consequentemente, implantadas e executadas em segmentos como a 

escola. Diante da necessidade de compreender o PROINFO para além de tal interpretação, 

tendo em vista que políticas são construções onde perpassam diversos atores e contextos, 

adotamos como apoio a abordagem formulada pelo sociólogo inglês Stephen Ball e seus 

colaboradores (BOWE; BALL; GOLD, 1992; BALL, 1994). Ball, Maguire e Braun (2016, p. 

13) nos alertam sobre o sentido, geralmente, empregado às políticas: 

 

[...] como uma tentativa de ‘resolver um problema’. Geralmente, essa resolução de 

problema é feita por meio da produção de textos de políticas como legislações ou 

outras prescrições e inserções voltadas local ou nacionalmente à prática. Esse tipo de 

análise política ‘normativa’, em geral, ‘assume’ a política como uma preservação do 

aparato formal do governo de formulação de políticas ou como a única resposta 
plausível para [as] mudanças sociais e econômicas do Estado. O problema é que, se a 

política só é vista nesses termos, então todos os outros momentos dos processos de 

política e atuação das políticas que acontecem dentro e em torno das escolas são 

marginalizados ou passam despercebidos. 

 

O caminho para compreender políticas não deve partir de uma perspectiva linear, 

estática e superficial. Ball (1993; 2016) nos permite analisar a trajetória de políticas 

educacionais como o PROINFO para além das ações e normatizações do Estado mediante uma 

visão crítica de sua formulação inicial até a sua implementação no espaço escolar.  

Na abordagem “ciclo de políticas” de Bowe, Ball e Gold (1992) são apresentados os 

processos micropolíticos e as ações dos profissionais que lidam com as políticas a nível local e 

apontam a necessidade de articulação entre os processos macro e micro na análise das políticas. 

Em uma entrevista concedida em setembro de 2007 a entrevistadores na Reunião Anual da 

British Educational Research Association (BERA) – “Associação Britânica de Pesquisa 

                                                             
12 Ball (1993) entende que não existe uma única política, mesmo tendo uma como núcleo – o PROINFO por 

exemplo –, várias outras políticas vão sendo desenhadas em torno desta. Isso ocorre em meio a um campo de 

disputas e interesses. Assim é justificado o fato de o termo “políticas” ser utilizado no plural. 
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Educacional” –, realizada no Instituto de Educação da Universidade de Londres, Stephen Ball 

ressalta: o “ciclo de políticas não tem a intenção de ser uma descrição das políticas, é uma 

maneira de pensar as políticas e saber como elas são feitas” (MAINARDES; MARCONDES, 

2009, p. 301). O termo “ciclo” é utilizado tencionando romper com a ideia de verticalização e 

permite considerar como as políticas são interpretadas, ressignificadas e atuadas em diferentes 

contextos (MAINARDES, 2006).  

Na obra Reforming Education and Changing Schools: Case Studies in Policy Sociology 

(1992), são retratados os contextos de análise da trajetória da política: “contexto de influência”, 

“contexto de produção do texto político” e o “contexto da prática”. Cada um desses contextos 

apresenta arenas, lugares e grupos de interesse, envolvidos por disputas e embates (BOWE, 

1992). Como explica Ball (MAINARDES; MARCONDES, 2009, p. 306-307): 

 

Os contextos podem ser pensados de outra maneira e podem ser ‘alinhados’ uns dentro 

dos outros. Assim, dentro do contexto de prática, você poderia ter um contexto de 

influência e um contexto de produção de texto, de tal forma que o contexto de 

influência dentro do contexto da prática estaria em relação à versão privilegiada das 

políticas ou da versão privilegiada da atuação. Assim, podem existir disputas ou 
versões em competição dentro do contexto da prática, em diferentes interpretações de 

interpretações. E, ainda, pode haver um contexto de produção de texto dentro do 

contexto de prática, na medida em que materiais práticos são produzidos para 

utilização dentro da atuação. Assim, podem existir espaços dentro de espaços. 

Podemos refletir a respeito das políticas em termos de espaços e em termos de tempo, 

de trajetórias políticas, movimentos de políticas através do tempo e de uma variedade 

de espaços. Uma política tem uma trajetória semelhante à de um foguete: decola, 

atravessa o espaço e depois aterrissa. Algumas vezes, acidenta-se; em outras, atinge 

uma realização espetacular, mas move-se através do tempo e, algumas vezes, 

simplesmente desaparece.  

 

 Nessa tessitura, tais contextos são interligados entre si e nenhum destes sobressai ao 

outro, não existe assim uma linearidade. Portanto, torna-se um processo alicerçado em ciclos e 

envolve discursos, disputas, interpretações, atuações, por vezes, de maneira escancarada, 

outras, de maneira silenciada. A partir da perspectiva teórica adotada nesse estudo, podemos 

pensar possibilidades de uma mesma política perpassar por todos os contextos ao mesmo tempo 

de forma espontânea, ou seja, ao mesmo tempo que poderia fazer parte do contexto da prática 

poderá ocorrer ressignificações, para assim se construir uma outra política estando, também, 

envolvida no contexto da produção de texto.  

Diante das ressalvas, tomando por base, mais uma vez, Bowe, Ball e Gold, 

apresentaremos as configurações dos três contextos da trajetória de políticas educacionais. O 

contexto da influência é assim definido: 

 

O primeiro contexto, o contexto de influência, é onde a política pública é geralmente 

iniciada. É aqui que os discursos políticos são construídos [...]. As arenas privadas de 

influência são baseadas nas redes sociais dentro e ao redor dos partidos políticos, 
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dentro e ao redor do governo e em todo o processo legislativo. Aqui os principais 

conceitos políticos são estabelecidos (por exemplo, forças de mercado, currículo 

nacional, exclusão, devolução orçamentária), eles adquirem moeda e credibilidade e 

fornecem um discurso e um léxico para a iniciação da política. (BOWE; BALL; 

GOLD, 1992, p. 19-20). 

 

Segundo a concepção dos autores, no contexto da influência os grupos de interesse 

disputam por espaço afim de definir os objetivos, diretrizes e estratégias das políticas. 

Consequentemente, os discursos políticos tonam-se, muitas vezes, divergentes e até mesmo 

desalinhados. Este contexto é aquele propício a propagação de ideias, de discursos que circulam 

em busca de legitimidade. Nesse ínterim, ocorre uma disputa de grupos de interesse para tornar 

seus projetos hegemônicos, assim os discursos políticos vão se desdobrando em meio a lutas e 

embates com o intuito de definir a engenharia das políticas.  

No caso do PROINFO, em nosso entendimento, as instâncias participantes em seu 

campo de ideias fluidas – como: o Banco Mundial (patrocinador do programa), empresa 

Transnacional Microsoft Windows, Ministério da Educação, Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação Básica, Secretarias de Educação dos Estados e Municípios, 

educadores e especialistas em informática e telecomunicações, e ainda, universidades e grupos 

populares –, influenciam fortemente em seu desenho institucional. 

Além disso, percebemos o PROINFO como extensão de projetos anteriores como 

EDUCOM e PRONINFE, políticas que surgem ao longo da década de 1970. Com essa 

sequência de iniciativas, subsidiada por instituições de ensino superior com a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), a informática foi inserida na educação 

(ESTEVÃO; PASSOS, 2015). Castro (2011, p. 80-90) ressalta:  

 

A análise superficial da trajetória das políticas de tecnologia educacional, conside-

rando apenas suas estruturas operativas, poderia gerar a sensação de um continuum. 

As atividades e estruturas previstas num programa tendem a se repetir ou se aprofun-

dar no seguinte, levando o observador a imaginar uma diretriz única incidindo sobre 

o processo. Os centros piloto do Projeto Educom capacitaram profissionais dos esta-

dos, no fim da década de oitenta, para 81 a criação dos Centros de Informática Edu-

cativa (Cieds). Esses centros foram disseminados no âmbito do Proninfe e se repetem 

na proposta dos Núcleos de Tecnologia Educacional (NTEs) do Proinfo (mantidos no 

Proinfo Integrado). A proposta do uso pedagógico da tecnologia também está presente 

em todas as políticas, bem como as ações de formação de professores.  
 

 Nesse cenário, o conjunto de ações desenvolvidas nas políticas anteriores ao PROINFO 

integra, também, o seu contexto da influência, pois a confluência de ideias, debates em várias 

arenas de poder foram se delineando e estruturando os programas precursores, os quais não se 

distanciaram daquilo proposto pelo PROINFO, gerando sensação de continuidade de propostas.  
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A análise dos programas como EDUCOM, PRONINFE e PROINFO nos faz perceber 

que apesar de serem norteados por objetivos distintos, enquanto o primeiro objetivou estimular 

o desenvolvimento da pesquisa multidisciplinar voltada para a aplicação das tecnologias de 

informática no processo de ensino-aprendizagem; o segundo buscava incentivar a capacitação 

contínua e permanente de professores, técnicos e pesquisadores no domínio da tecnologia de 

informática educativa, em todos os níveis e modalidades de ensino; já o nosso objeto de estudo, 

PROINFO, procura promover o uso pedagógico da informática na rede pública de Educação 

Básica (BRASIL 1983; 1990; 1997). Essas políticas estavam envolvidas por escopos similares, 

a saber: aproximação da escola pública com o contexto da sociedade conectada em rede; 

apropriação dos recursos tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem; formação de 

estudantes preparados para lidar com as novas exigências do mercado de trabalho (CASTRO, 

2011).  

Tal fato nos remete ao que a teoria do ciclo de políticas discute sobre o contexto da 

influência: “[...] é aqui que as partes interessadas lutam para influenciar a definição e os 

propósitos sociais da educação, o que é ser educado” (BOWE; BALL; GOLD, 1992, p. 20). 

Desse modo, compreendemos que os processos de circulação de ideias, de discussão e de 

enfrentamentos entre os diferentes grupos de interesse influenciaram a construção das políticas 

de tecnologias digitais de forma a induzir as suas definições e propósitos sociais.  

Para efeito de exemplificação, citamos outros aspectos relacionados ao PROINFO 

quando se aproximam do contexto de influência. A aquisição de computadores compatíveis 

com o IBM/Microsoft com o seu padrão de hardware e software além de caracterizar o sistema 

educacional por meio de suas interfaces, influencia milhares de alunos, professores e a 

sociedade em geral a manter o padrão de consumo desse mesmo produto, considerando, pois, a 

imersão dos sujeitos no mundo da informática foi permeada pelo referido sistema, se espera 

que os mesmos se tornem consumidores de hardwares e softwares da empresa norte-americana 

em seus computadores pessoais, por exemplo (CASTRO, 2011). Outro fator relevante, diz 

respeito à parceria firmada entre o Brasil e os Estados Unidos da América (EUA) em 1997 

através de projetos de cooperação conjunta. Segundo uma matéria realizada em 2001 pelo 

Jornal Folha de São Paulo, caderno “Opinião”, com o então Ministro da Educação do Brasil, 

Paulo Renato Souza e com o Secretário de Educação dos EUA, Richard Riley, a parceria 

buscava superar desafios na educação:  

 
Ambos os países reconhecem que o grande desafio e a maior oportunidade estão na 

preparação das crianças e jovens para as transformações que virão no século 21. 

Rápidos avanços tecnológicos, uma economia global interdependente e uma contínua 
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mudança social marcarão suas vidas. Deve-se oferecer às crianças e jovens uma 

educação que lhes permita exercer as profissões do futuro e aproveitar os benefícios 

de viver em uma sociedade democrática (JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO 

OPINIÃO, 2001, p. 1). 

 

 Partindo dessa premissa, podemos aferir que a preocupação de ambos os países, naquele 

momento, pautava-se em promover uma educação dialogada com as transformações advindas 

do século XXI, potencializadas pelos avanços tecnológicos. Desse modo, recai sobre a escola 

a responsabilidade de oferecer as crianças e jovens uma formação adequada para exercerem 

profissões do futuro e atuarem em uma sociedade democrática.  

Para Mainardes, Ball, em seus recentes trabalhos, já nos faz perceber por meio de uma 

análise mais densa as influências globais e internacionais no processo de formulação das 

políticas nacionais: 

 

A disseminação de influências internacionais pode ser entendida, pelo menos, de duas 

maneiras. A primeira e mais direta é o fluxo de ideias por meio de redes políticas e 

sociais que envolvem (a) a circulação internacional de ideias (Popkewitz, apud Ball, 
1998a), (b) o processo de ‘empréstimo de políticas (Halpin & Troyna, apud Ball 

1998a) e (c) os grupos e indivíduos que ‘vendem’ suas soluções no mercado político 

e acadêmico por meio de periódicos, livros, conferências e ‘performances’ de 

acadêmicos que viajam para vários lugares para expor suas ideias etc. A segunda 

refere-se ao patrocínio e, em alguns aspectos, à imposição de algumas soluções 

oferecidas e recomendadas por agências multilaterais (World Bank e outras) 

(MAINARDES, 2006, p. 51-52). 

 

 Se tratando do PROINFO, enfatizamos, outra vez, que o seu processo de constituição 

enquanto política recebe influências internacionais a começar pela escolha do padrão de 

software e hardware escolhido, sendo este pertencente a uma empresa internacional, bem como 

pelas parcerias firmadas com os Estados Unidos no desenvolvimento de projetos para educação. 

Sendo assim, as ideias internacionais, a venda, as soluções oferecidas fazem parte da 

institucionalização do programa.  

O contexto da influência relaciona-se simbioticamente com o segundo, nominado de 

contexto da produção de texto: ao “passo que o contexto de influência está frequentemente 

relacionado com interesses mais estreitos e ideologias dogmáticas [...]” (MAINARDES, 2006, 

p. 52). Nesse sentido, o contexto da produção de texto se configura como:  

 

Os textos políticos normalmente estão articulados com a linguagem do interesse 

público mais geral. Os textos políticos, portanto, representam a política. Essas 

representações podem tomar várias formas: textos legais oficiais e textos políticos, 

comentários formais ou informais sobre os textos oficiais, pronunciamentos oficiais, 

vídeos etc. Tais textos não são, necessariamente, internamente coerentes e claros, e 

podem também ser contraditórios. Eles podem usar os termos-chave de modo diverso. 

A política não é feita e finalizada no momento legislativo e os textos precisam ser 
lidos com relação ao tempo e ao local específico de sua produção. Os textos políticos 

são o resultado de disputas e acordos, pois os grupos que atuam dentro dos diferentes 



47 

 

lugares da produção de textos competem para controlar as representações da política 

(BOWE; BALL; GOLD, 1992, p. 21). 

 

 A concepção descrita enfatiza o contexto da produção de texto como representante das 

políticas, seja através de textos legais oficiais, comentários formais ou informais, 

pronunciamentos oficiais, por exemplo. Levando em consideração que a política não é resumida 

apenas aos momentos de decisão do legislativo ou ao texto, portanto ela perpassa por diferentes 

fases em sua produção e interpretação imbuída de interesses de diversos grupos. Os textos legais 

e políticos são o resultado de disputas e compromissos, determinando os limites do próprio 

discurso, não sendo independentes da História, do poder e dos interesses (BALL, 1993). 

Em nossa discussão inicial, optamos por trazer a política do PROINFO baseando-nos 

em seus documentos oficiais, ou seja, como uma das possibilidades de leitura do contexto da 

produção de texto. O primeiro texto oficial refere-se ao lançamento do programa e inclui a 

Portaria nº 522, de 9 de abril de 1997 (institui o PROINFO), a partir disso, nos adentramos nos 

documentos Diretrizes do PROINFO e Recomendações Gerais para a Preparação dos Núcleos 

de Tecnologia Educacional, ambos de julho de 1997. Recorremos, ainda, aos materiais que 

retratam a política do programa em um momento mais contemporâneo. Isso incluiu o Decreto 

n° 6.300, de 12 de dezembro de 2007, que reconfigura o programa e lança outras propostas 

como o PROINFO Integrado. Tais documentos foram utilizados com o intuito de 

compreendermos como é apresentado o programa em sua literatura oficial, todavia não temos 

a pretensão de reduzir a política do programa ao seu texto legal.  

O terceiro contexto é nomeado de contexto da prática, nele as políticas estão sujeitas a 

diferentes interpretações mediante as leituras realizadas pelo grupo. Assim, vários indivíduos 

vão delineando a urdidura das ações, leituras e interpretações dos textos políticos. Desse modo, 

com Ball (2016, p. 14) e colaboradores, reforçamos: esses “textos não podem ser simplesmente 

implementados. Eles têm de ser traduzidos a partir do texto para a ação – colocados em prática 

- em relação a história e ao contexto, com os recursos disponíveis”. Sabendo disso, cada espaço 

onde a política precisa ser alcançada, possui seus próprios interesses, demandas e perspectivas 

e não cabem ser negligenciadas. 

 

[…] os praticantes não confrontam os textos de políticas como leitores ingênuos, eles 

vêm com histórias, com experiência, com valores e propósitos próprios, eles têm 

interesses no significado da política. As políticas serão interpretadas de forma 

diferente, à medida que as histórias, experiências, valores, propósitos e interesses que 

compõem as diferentes arenas. O ponto simples é que os formuladores de políticas 

não podem controlar os significados de seus textos. Partes de textos serão rejeitadas, 

selecionadas de forma ignorada, deliberadamente mal compreendidas, respostas 

podem ser frívolas, etc. Além disso, mais uma vez, a interpretação é uma questão de 

luta. Diferentes interpretações entrarão em competição, referem-se a diferentes 
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interesses, uma ou outra interpretação vai predominar (BOWE; BALL; GOLD, 1992, 

p. 22- 23). 

 

 Para os autores, as políticas são oriundas de significações atribuídas pelo ator político 

participante de sua construção. Nesse processo, as políticas são interpretadas de diferentes 

maneiras e os seus formuladores não têm como controlar tais interpretações. Por isso, a teoria 

do ‘ciclo de políticas’ nos provoca a pensarmos de maneira crítica o processo de constituição 

das políticas, pois, segundo Sousa (2019) se trata de um processo no qual não se encerra no 

espaço macro, ou seja, quando as políticas são transformadas em textos, como legislação, 

normativas educacionais, também se estende para o espaço micro, como a sala de aula, lugar 

onde o professor atua, interpreta, ressignifica e traduz as políticas. 

 Se tratando do PROINFO, se aproximam desse contexto as escolas públicas e os NTE, 

por serem espaços onde a política do programa é executada/atuada por seus atores políticos 

(professores, gestores, especialistas em informática). Partindo dessa afirmação, todos os 

sujeitos envolvidos no fazer da política podem efetivar as suas próprias interpretações seja 

acatando, rejeitando, refazendo ou questionando orientações, bem como levantando 

possibilidades e impondo modos de fazer. A tentativa de garantir os efeitos da política é, quase 

sempre, frustrada, pois o ato de leitura de políticas é realizado por atores imbuídos de interesses, 

experiências, valores que trazem implicações na sua efetivação (SOUSA, 2019).  

Assim sendo, não cabe aos formuladores dos textos do PROINFO garantir a 

implementação do programa no âmbito das escolas tal qual orienta suas diretrizes e portarias. 

Nessa interpretação, a política pode ser atuada de diversas formas, vejamos os exemplos: o 

professor A pode utilizar o computador apenas como mera ferramenta para planejamento de 

suas aulas; já o professor B resiste à utilização em suas práticas de ensino e não o faz; o 

professor C considera esse artefato como potencializador para realizar aulas dinâmicas e 

interativas aproveitando todas as possibilidades de utilização. Desse modo, consideramos que 

os três professores estão interpretando, ressignificando e atuando, de alguma forma, a proposta 

do programa. Tais constatações são evidenciadas por Ball (2006, p. 26) ao afirmar: 

 

As políticas normalmente não nos dizem o que fazer, elas criam circunstâncias nas 

quais o espectro de opções disponíveis sobre o que fazer é reduzido ou modificado ou 

nas quais metas particulares ou efeitos são estabelecidos. Uma resposta ainda precisa 

ser construída no contexto, contraposta ou balanceada por outras expectativas. Tudo 

isso envolve algum tipo de ação social criativa. 

 

Partindo desse pressuposto, a disponibilização dos computadores com acesso à internet 

nas escolas não é garantia de produção de uma cultura de informação e conhecimentos, inclusão 

digital, melhoria no processo de construção do conhecimento, desenvolvimento de capacidades 
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exigidas no atual mercado de trabalho, ou ainda uma educação dialogada com as vivências 

externas do aluno, como tenciona o PROINFO. As ações, tecidas no contexto da prática por 

meio das recriações e interpretações das políticas, estão correlacionadas com o currículo da 

escola. Para Lopes e Macedo (2011, p. 248), as novas recriações e interpretações políticas são 

decorrentes de duas dimensões:  

 
Comunidades disciplinares e especificidades institucionais. No primeiro caso, as 

diferentes disciplinas na escola organizam comunidades que têm formas de leitura 

própria dos documentos curriculares e dos múltiplos textos das políticas. Suas 

concepções de conhecimento, de currículo e de pedagogia, por exemplo, fazem com 

que se amplifiquem os possíveis sentidos das políticas. No segundo caso, nas 

instituições escolares há diferentes experiências e habilidades (denominadas 

capacidades) em responder às mudanças, contingências, capazes de favorecer ou 

inibir mudanças, compromissos e histórias, correlacionados a múltiplos paradigmas 

pedagógicos ou disciplinares, produzindo a hibridização de diferentes discursos aos 

discursos políticos. 

 

Essa análise dialoga com a teoria de Ball ao tratar a política como texto e como discurso 

sujeito a diferentes formas de leituras, sendo a escola um espaço onde permeiam múltiplas 

concepções sobre diversos aspectos como ensino, aprendizagem, tecnologias, políticas etc. 

Além disso, a escola, em meio as experiências e habilidades, construídas ao longo do tempo, 

adquire uma maneira peculiar de lidar com as demandas do processo educativo. Nessa 

perspectiva, a proposta do PROINFO é colocada em ação hibridizada aos interesses, as 

convicções, significações e interpretações da própria escola originárias do seu currículo.  

 

2.3 UMA BRICOLAGEM ENTRE A TEORIA DA ATUAÇÃO COM O CONCEITO-

DISPOSITIVO ATO DE CURRÍCULO 

 

 As discussões pautadas em políticas de currículo nos convocam, quase sempre, a 

abordarmos a participação dos atores envolvidos em seu processo de constituição e 

materialização. É por meio deste entendimento que propomos o encontro entre a teoria da 

atuação idealizada por Ball e seus colaboradores na obra “How school do policy” (2012), e em 

tradução para o Brasil, “Como as Escolas fazem Políticas: atuação em escolas secundárias” 

(2016), com o conceito-dispositivo ato de currículo do autor Roberto Macedo (2013).   

 Partindo do princípio de que políticas são colocadas em ação (enactement)13 por 

docentes/atores no currículo escolar, Ball (2012) percebe tais sujeitos como interpretadores 

                                                             
13 A ideia de enactement de Ball refere-se ao sentido de encenação, ou seja, a maneira do ator político se deparar 

com o texto, o representando/atuando de diferentes formas. Em nossa discussão, apropriamo-nos do termo atuação 

em substituição ao termo enactement.  
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ativos do mundo, criadores de significados e de outros/diferentes/diversos fazeres. Macedo 

(2013, p. 152) reporta-se a todos aqueles criadores de atos de currículos, incluindo professores, 

como atores curriculantes, na perspectiva, portanto de que: 

 

Jamais autores e atores cotidianos do currículo podem ser pensados simplesmente 

como atendentes de demandas curriculares. Deverão ser pensados e acolhidos como 

autores que se autorizam, alteram-se e reexistem, orientados por pertencimentos, 

processos de autonomização e de responsabilização com as coisas do currículo e das 

complexas experiências formativas. 
 

 Nessa vertente, atores curriculantes envolvem-se com questões e decisões curriculares 

a ponto de ao mesmo tempo em que transforma e cria o currículo, também o autoriza a fazer-

se coautor de si e transformar-se pelas aprendizagens que realizam nesse campo. No entanto, é 

necessário que o currículo não seja idealizado como uma condenação sociopedagógica ou 

socioeducacional, mas como um dispositivo poderoso resultado de multicriações implicadas de 

atores sociais, em meio aos seus pertencimentos e suas afirmações socialmente referenciadas 

(MACEDO, 2013).  

 A posição na qual o autor coloca os atores curriculantes aproxima-se da teoria da atuação 

de Ball, quando são direcionadas críticas aos analistas políticos que acabam confinando a 

política junto a noção de implementação como “algo que alguém escreve e planeja, e outra 

pessoa a ‘implementa’, ou não” (BALL, 2015). Desse modo, os atores não são implementadores 

e/ou atendentes de demandas curriculares como explicitam os autores, tendo em vista sua 

posição no mundo, seus pertencimentos e ideologias que carregam consigo. É assim que os 

atores curriculantes atuam políticas de currículo, de forma criativa e particular. 

 Esclarecendo como se constitui a atuação docente na política, Ball, em entrevista 

concedida a Marina Avelar, publicada em Archívos Analíticos de Políticas Educativas, explicita 

dois momentos no processo de atuação de políticas: 

Uma é a interpretação e a outra é tradução, e as separamos heuristicamente. 
Interpretação é o processo de interpretar a política: é perguntar “o que essa política 

espera de nós?”, “o que ela está exigindo que nós façamos, se é que ele exige algo.” 

[...] . E ela é geralmente realizada por atores com cargos de autoridade – diretores, 

inspetores, coordenadores – eles preveem significados e também peneiram detritos da 

política. E tradução é a série de vários processos multifacetados que são postos em 

prática para transformar estas expectativas em um conjunto de práticas. E elas podem 

envolver coisas como um treinamento no ambiente de trabalho, a formação 

continuada profissional, encontros, elaboração de documentos internos, 

departamentos trabalhando juntos para produzir um plano curricular, ou avaliar 

procedimentos. Todos os tipos de atividades, todos os tipos de práticas, que pegam 

aquelas expectativas e as transformam em algo que seja trabalhável, factível e 
atingível. 

 

A interpretação é a leitura inicial do texto político pelos sujeitos, é onde política é 

significada para ser traduzida e atuada sob perspectivas diversificadas. Já a tradução tem a ver 
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com “um processo interativo de fazer textos institucionais e colocar esses textos em ação, 

literalmente ‘atuar’ sobre a política” (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016, p. 69). Nesse 

entendimento, a tradução de políticas se revelará no currículo da própria escola, a medida em 

que decisões e ações desdobram-se no processo educativo.  

Como já frisamos, Macedo (2013) propõe compreender as políticas curriculares como 

atos de currículo, sobretudo, construídos na escola e nas relações a partir do posicionamento 

dos atores curriculantes. A ideia de atos de currículo envolve “propósitos e práticas referentes 

a compreender e a afetar as realidades habitadas pelos que participam do processo curricular. 

Refere-se à capacidade de descrever, entender e analisar como se constituem os currículos” 

(MACEDO, 2013, p. 11). Tais propósitos e práticas aproximam-se da noção de interpretação e 

atuação apropriada por Ball e seguidores (2016) para descrever a posição dos atores nas 

políticas educacionais. Além disso, atos de currículo “se configuram através de ações situadas 

de atores sociais que, portando e criando sentidos e significados, [...] se atualizam como 

possibilidades de alteração de toda e qualquer cena curricular” (MACEDO, 2013, p. 429). 

Desse modo, o autor ressalta que atos de currículo se apresentam como política de sentido na 

tentativa de trazer à cena curricular os atores com suas vozes e ações.  

 A teoria da política em ação, atuação na política, descrita por Ball et al. (2016) 

reconhece os atores como interpretadores criativos nesse movimento de traduzir o texto político 

para a prática, de transformar recomendações e orientações presentes nas palavras para ações 

em sala de aula, ou seja, em currículo.  

Fazendo interlocução entre a concepção de ato de currículo e da atuação, percebemos 

que o personagem principal na cena da política de currículo é o ator docente/curriculante que, 

logo interpreta e entra em estado de criador e produtor de atos de currículo. Sendo assim, o 

texto, seja ele de uma política, do projeto político pedagógico da escola; não é um roteiro a ser 

lido e atuado com supremacia, mas deve ser entendido como espaço aberto a reescritas e 

apropriações nem sempre alinhadas, mas dialogadas com demandas do próprio contexto e com 

posturas dos sujeitos.  

 

2.4 O PROINFO EM ATOS DE CURRÍCULO 

 

Como mencionamos anteriormente, o documento de diretrizes do PROINFO tece 

algumas estratégias a serem consideradas no âmbito de sua execução, dentre as quais 

destacamos: subordinar a introdução da informática nas escolas a objetivos educacionais 

estabelecidos pelos setores competentes;  fomentar a mudança de cultura no sistema público de 
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ensino de 1º e 2º graus, de forma a torná-lo apto a preparar cidadãos capazes de interagir numa 

sociedade cada vez mais tecnologicamente desenvolvida (BRASIL, 1997). Tais passagens 

desse documento instigam a pensarmos que as orientações e as ações curriculares propiciadas 

pela política do PROINFO estão entrelaçadas às significações, condições, disputas e convicções 

onde essa política será alcançada. Desse modo, introduzir a informática, modificar a cultura do 

sistema de ensino, preparar cidadãos para atuarem no contexto da conectividade são estratégias 

a serem desenvolvidas em diálogo com o currículo escolar. 

Vale ressaltar a ideia de currículo discorrida por Lopes e Macedo (2011, p. 41):  o 

“currículo, é ele mesmo, uma prática discursiva. Isso significa que ele é uma prática de poder, 

mas também uma prática de significação, de atribuição de sentidos”. Nesse sentido, o currículo 

condiciona a nossa realidade, uma vez que, nele estão empregados discursos sobre a identidade, 

cultura, significações, representação, alteridade e relação de saber-poder (SOUZA; FAZENDA, 

2017). Na escola, o currículo materializa-se no planejamento docente, nas atividades 

pedagógicas desenvolvidas, nas reuniões de pais e mestres, no momento do intervalo, nas 

discussões e tomadas de decisões pela equipe diretiva e pelos docentes, na construção do projeto 

político pedagógico, dentre outros momentos formativos com a participação dos diversos 

sujeitos que atuam nesse espaço.  

Portanto, pensar a proposta do PROINFO como uma política de currículo, significa 

percebermos a imersão das TIC no contexto escolar a partir de lentes que abarcam as 

intencionalidades, escolhas, concepções e condições dessa iniciativa. Nesse entendimento, 

Bonilla (2002, p. 281) destaca: 

 

Tomar as TICs como fator político, como estratégia de conhecimento e ação, significa 

sim, inserir as TICs no contexto escolar, mas também perceber a concepção e as 

condições que levaram a essa inserção, bem como as escolhas e o conjunto de medidas 

que a acompanham. Dependendo dessas concepções e medidas é que poderemos abrir 

espaço para a estruturação de outros territórios educativos ou fortalecer o modelo 

educacional já instituído. 

 

Assim, a utilização das TIC em propostas educativas poderá favorecer novas dinâmicas 

para o processo de ensino-aprendizagem ou fortalecer determinado padrão educacional já 

enraizado. Sobre essa ideia, Levy (1993, p. 188) destaca: “O ser de uma proposição, de uma 

imagem, ou de um dispositivo material só pode ser determinado pelo uso que dele fazemos, 

pela interpretação dada a ele, pelos que entram em contato com ele”. O que determina a natureza 

das TIC são os usos feitos à luz dos sentidos que atribuímos. Ao tratar sobre essa utilização no 

cenário atual D’Avila e Leal (2012, apud RIBEIRO, 2015, p. 53) nos informam que “muitos 

usam as tecnologias cotidianamente fora do ambiente escolar, mas na prática pedagógica o nexo 
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não se estabelece. As tecnologias ainda são vistas numa perspectiva instrumental, como recurso 

didático na sala de aula”. Assim sendo, o uso instrumental não incorpora todas as 

potencialidades que os artefatos tecnológicos possuem, é preciso ressignificar o uso, ou seja, 

pensar estratégias para que o aluno desenvolva competências para utilizar esses artefatos além 

do que a técnica lhe oferece. 

A partir desse cenário, percebemos também a essência da política do PROINFO, pois 

muito mais do que oportunizar o acesso às tecnologias digitais, a engenharia desse programa é, 

assim, como as demais políticas, determinada por interpretações e ambiências híbridas no 

programa. Sobre a noção de ambiência híbrida, Ribeiro, Carvalho e Santos (2018, p. 5) nos 

informa que tal ambiência “visa possibilitar o/a aprendente a interagir, discutir com o coletivo, 

manipular e criar seus próprios conteúdos/artefatos, convidar o outro para dialogar e colaborar 

com o produto criado, além de compartilhar a (co)autoria em rede”. Possibilita organizar 

situações de aprendizagens flexível, colaborativa e criativa para estudantes e professores, 

estudante e estudante.   

 Rosa (2017) ressalta que as tecnologias ao serem inseridas na escola são acompanhadas 

de termos como “didático”, “pedagógico” ou “educacional” (livro didático, tablet educacional, 

software pedagógico). Todavia, para a autora isso não determinará que essas tecnologias sejam 

empregadas no ambiente escolar de forma legitimada, aferindo o que pode ou que não pode ser 

utilizado nas práticas educativas.  

De forma geral, da proposta do PROINFO germinam diversas possibilidades de criação 

de atos de currículo que repercutem de maneira contundente nos processos de ensino-

aprendizagem. A ambiências nas TIC em práticas pedagógicas poderá criar condições para 

novas formas de raciocinar e de se relacionar com saberes plurais e heterogêneos. As 

experiências imersivas dos praticantes em redes sociais, nas interações com as tecnologias de 

massa, no contato e leituras de textos digitais (hipertextos, audiovisuais), nas comunicações, 

configuram-se em nosso entendimento, atos de currículo.  Compreendemos que a 

disponibilidade das tecnologias digitais nas escolas, por meio do PROINFO, é uma 

oportunidade de acesso à cultura digital e uma possibilidade de desenvolver um currículo 

mediado pelas TIC disponíveis. Assim nos alertam Bonilla e Oliveira (2011, p. 37): 

 
É necessário perceber que os espaços tecnológicos, nas escolas, configuram centros 

públicos de acesso às TIC e, portanto, de constituição da cultura digital, além da 

possibilidade de se constituírem efetivamente em espaços pedagógicos com as 

tecnologias disponíveis para a mobilização das aprendizagens dos alunos.  
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 Sabendo disso, o PROINFO, assim como diversas outras políticas de currículo, é 

idealizado, criado, interpretado, atuado com expectativas de repercutir ou contribuir com o 

processo de ensino-aprendizagem. No caso do referido programa, destacamos, mais uma vez, a 

seguinte intencionalidade: “fomentar a melhoria do processo de ensino-aprendizagem com o 

uso das tecnologias de informação e comunicação” (BRASIL, 2007). A apropriação das TIC 

é apresentada como elemento central para alcançar melhora nesse processo, portanto vale 

lembrar que a presença desses artefatos tecnológicos nas escolas não é capaz de transformar 

práticas educativas arraigadas em pedagogias tradicionais de transmissão e reprodução de 

conhecimento, sem reflexão humana, tonam-se inócuas e sem eficiência (REZENDE, 2002).  

A dimensão utilitária das tecnologias digitais apresentada no texto instituído do 

PROINFO, acaba fortalecendo perspectivas reducionistas de apropriação de ferramentas para 

uso tangível, descaracteriza a potência formativa desses dispositivos e coloca os praticantes 

como usuários impensantes, apenas a serviço do que a máquina oferece. Ao contrário disso, 

mobilizamos máquinas inteligentes, atuamos na internet das coisas que possibilita atingir 

dimensões as quais não conseguimos prever ou, que seria impossível sem a sua mobilização. 

Não somos sujeitos das máquinas, construímo-nos e construímos em redes e artefatos 

dinâmicos.  

 É fundamental abrir espaço para conhecer os recursos oferecidos e criar formas 

interessantes de ambiências nas redes. Coscarelli (2017, p. 26) alerta que “antes de usar o 

computador em suas aulas, o professor precisa saber qual concepção de ensino-aprendizagem 

ele pretende adotar”. O fato é, o computador pode ser empregado como recurso para maneiras 

diferenciadas de ensinar, então, cabe indagarmos: qual dessas formas poderá favorecer a 

melhoria no processo de ensino-aprendizagem? Sob quais parâmetros essa melhoria é 

avaliada? O documento Diretrizes do programa não nos revela.  

 Segundo Bongiovani e Araújo (2013, p. 2), “é importante agregar a informática ao 

currículo escolar, pois os computadores estão presentes na vida de alunos e professores, e à 

escola cabe o dever de propiciar ao aluno as aprendizagens por meio das novas tecnologias”. 

Para Santos (2005, p. 9), o computador se configura como:  

 

Um objeto antropológico, pois permite que novas formas de pensar sejam instituídas. 

Um elemento que lida com linguagem permite que novas representações, novos 

processos de aprendizagem e de desenvolvimento cognitivo, possam emergir dessa 

interação sociotécnica.  

 

Sabendo disso, o computador com acesso à internet e os demais recursos tecnológicos 

são grandes potencializadores de diferentes formas de ensinar e aprender, pois propiciam aos 
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estudantes e professores experiências formativas, como acesso a diferentes fontes de 

conhecimento, museus, galerias, conhecer cidades e suas culturas, entrar em contato com 

autores, ouvir músicas, ver e produzir vídeos, dentre outras possibilidades.  

Partindo dessa premissa, na tessitura do currículo escolar, se faz necessário considerar 

as outras redes que favorecem aprendizagens significativas. Jucieude et al. (2005, p. 4) 

salientam que: 

 
No mundo contemporâneo as fontes de informação, de instrução, e os meios de 

socialização se multiplicaram. O sujeito circula e interage em diversos espaços de 

socialização a partir dos quais constrói referências para perceber e agir no mundo, 

portanto, é inevitável que, através dos sujeitos, esses espaços sejam permeáveis e 

atravessados por outras formas e possibilidades de desenvolver o pensamento. 

  

A concepção de um currículo que envolva as diferentes necessidades dos sujeitos e suas 

teias de aprendizagem tem se estabelecido como um desafio a ser alcançado no cenário da 

escola pública. Cabe ressaltar que ao contrário do rádio, tv, jornal impresso e revistas; a 

utilização das tecnologias digitais ultrapassa a ideia de apenas distribuição de informações, por 

abrir polo de emissão. Com isso, os currículos escolares, ao inserir esses novos dispositivos no 

processo educativo, oportunizarão práticas de ensino descentralizadas e ultrapassará o 

desenvolvimento de um currículo linear, subsidiado pelo conhecimento disciplinar. 

Chamamos atenção para outro aspecto que firma o compromisso do PROINFO com a 

efetivação do processo de ensino-aprendizagem, referenciado nesse estudo como atos de 

currículo. Em sua primeira versão (1997), no documento de diretrizes, o primeiro objetivo do 

PROINFO refere-se a “melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem através da 

igualdade de acesso a instrumentos tecnológicos disponibilizadores e gerenciadores de 

informação” (BRASIL, 1997, p. 3). Logo, Matheus e Lopes (2014, p. 341) indicam que a defesa 

da qualidade na educação não é algo novo. Presente em diversas iniciativas políticas “[...] a 

qualidade do currículo é afirmada como parte da luta de todos, projetando uma unidade social 

e um consenso curricular imaginários”. Pensar qualidade no currículo é admitir que essa é uma 

luta política de todos, porém travada mediante sentidos muitas vezes distintos. 

 Nos moldes da política do PROINFO, a qualidade é firmada partindo de alguns 

pressupostos, a saber: incorporação de melhorias no processo de construção do conhecimento, 

estratégias adequadas à produção de conhecimento atualizado e instigar o desenvolvimento de 

habilidades no educando afim de gerar conhecimento novo ao longo da vida. Isso implica em 

diversificar espaços de construção do conhecimento, processos e metodologias de ensino 

(BRASIL, 1997). 
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No sentido aduzido, a qualidade que o programa busca alcançar está ligada aos 

processos que efetivam a aquisição do conhecimento. Ressaltamos ainda, uma qualidade 

comprometida com a equidade, para isso é oportunizada “a igualdade de acesso a instrumentos 

tecnológicos; os benefícios decorrentes do uso da tecnologia para desenvolvimento de 

atividades apropriadas de aprendizagem e para aperfeiçoamento dos modelos de gestão escolar” 

(BRASIL, 1997, p. 3). As tecnologias e suas potencialidades inerentes são apostas dessa política 

para atingir processos de ensino-aprendizagem de qualidade.  

Para Lopes (2015, p. 449), as políticas de currículo são provenientes, inequivocamente, 

de “diferentes    articulações    entre    demandas    representadas como advindas de comunidades 

disciplinares, equipes técnicas de governo, empresariado, partidos políticos, associações, 

instituições e grupos/movimentos sociais os mais diversos”. Mediante as articulações, as 

demandas são tomadas como lutas de diferentes grupos que defendem suas ideias partindo de 

suas significações.  

Desse modo, reforçamos que a política do PROINFO não é isenta desses embates 

percebidos em diversos contextos, discursos, decisões, ações, acordos e resistências 

vividas/sentidas pelos atores políticos. As ações curriculares tecidas pelo PROINFO são frutos 

de significações e interpretações sobre o que venha a ser educação e TIC, tecnologias no 

currículo escolar, apropriações de artefatos tecnológicos, qualidade na educação e habilidades 

nas redes digitais. 
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3  A TESSITURA DO CONHECIMENTO SOBRE A ESCOLA NA CULTURA 

DIGITAL E A POLÍTICA DO PROINFO: O ESTADO DA ARTE 

 

A necessidade de compreendermos as demandas da escola frente à cultura digital em 

rede, bem como a política do PROINFO em contextos diferenciados, nos impulsiona a 

construirmos o “Estado da Arte” sobre a produção do conhecimento em programas de Pós-

Graduação de diversas Instituições de Ensino Superior (IES) do país. Ferreira (2002, p. 258), 

pontua que o Estado da Arte é “um estudo que mapeia e discute uma certa produção acadêmica 

em determinado campo do conhecimento, utilizando predominantemente fontes de consulta 

disponíveis na forma de resumos ou catálogos”. Essa metodologia permite ao pesquisador 

mapear o que tem sido produzido sobre uma determinada temática e, assim, evidenciar suas 

múltiplas perspectivas de abordagens discursivas e investigativas.  

Optamos em desenvolver o Estado da Arte na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD). Para o primeiro momento, focalizamos as pesquisas que discutem a 

escola em meio a cultura digital, para isso estabelecemos como recorte de tempo o período de 

2010 a 2020, levando em consideração a produção mais atualizada que aborda a temática, desse 

modo demarcamos o período dos últimos 10 anos. Além disso, a meta inicial do PROINFO 

pautava-se em atender todas as escolas públicas urbanas até o ano de 2010, isso nos instigou a 

buscarmos nas produções acadêmica de que modo a referida temática foi tratada e discutida nos 

estudos. Para as buscas na plataforma, utilizamos os seguintes descritores sem o uso de aspas: 

a) escola e cultural digital em rede; b) ensino-aprendizagem na cultural digital em rede. 

O segundo momento do Estado da Arte foi desenvolvido tencionando contemplar 

estudos sobre o PROINFO, tendo em vista a necessidade de adentrarmos e conhecermos 

pesquisas realizadas em espaços/tempos diversificados sobre o nosso objeto de estudo. Para as 

buscas, também utilizamos a plataforma da BDTD. Fizemos uso do seguinte descritor: 

PROINFO e o processo de ensino-aprendizagem e estabelecemos como recorte de tempo os 

últimos 5 anos, por considerarmos que nos aproxima de produções mais atualizadas sobre o 

programa. 

 

3.1 A ESCOLA FRENTE ÀS DEMANDAS DA CULTURA DIGITAL EM REDE 

 

Com o desenvolvimento crescente da informática e da acelerada expansão da internet 

surgem novas formas de comunicação, interação social, aprendizagem e disseminação de 

conteúdos. A primeira década do século XXI é impulsionada por transformações tecnológicas, 
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dentre as quais está a utilização de dispositivos móveis conectados às redes, como celular, tablet 

e notebook. Esses artefatos permitem a utilização desprendida de lugares fixos e que utilizam 

diferentes linguagens e novos processos sociotécnicos (LUCENA, 2016). Assim, a sociedade 

conectada em rede faz emergir uma nova cultura, nomeada por autores, como Gere (2008), de 

cultura digital. 

No cenário da cultura digital em rede, cabe a escola o desafio de educar uma geração 

habitante nos espaços virtuais, que utiliza artefatos tecnológicos com precisão e intimidade em 

suas atividades cotidianas. Considerando que a cultura digital “parte da ideia de que a revolução 

das tecnologias digitais é, em essência, cultura” (GIL, 2004), a escola está imersa nessa cultura, 

emergindo, assim, novas implicações para os processos de ensino-aprendizagem.  

 Vivida e experienciada na sociedade contemporânea, a cultura digital tem sido 

amplamente discutida por pesquisadores em contextos diversos a partir de perspectivas 

investigativas diferenciadas.  O desenvolvimento do Estado da Arte permitirá “apontar as 

restrições sobre o campo em que se move a pesquisa, as suas lacunas de disseminação, 

identificar experiências inovadoras investigadas [...] e reconhecer as contribuições da pesquisa 

na constituição de propostas na área focalizada” (ROMANOWSKI; ENS, 2006, p. 39). Tendo 

em vista a dimensão de pesquisas produzidas no meio acadêmico, o Estado da Arte nos oferece 

suporte para percebermos através de análises e categorias um conjunto de especificidades de 

um dado objeto de investigação. Essa metodologia permite ao pesquisador mapear o que tem 

sido produzido sobre uma determinada temática e, assim, evidenciar suas múltiplas perspectivas 

de abordagens discursivas e investigativas.  

Desse modo, faz-se necessário explanarmos como esta pesquisa foi realizada para 

posteriormente apresentarmos os resultados e discuti-los. Em um primeiro momento, optamos 

em desenvolver o Estado da Arte na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações - 

BDTD. Estabelecemos o recorte temporal entre os anos de 2010 a 2020, pois tencionávamos 

analisar a produção mais atualizada que aborda sobre a escola diante das demandas da cultura 

digital em rede, desse modo demarcamos o período dos últimos 10 anos. Além disso, a meta 

inicial do PROINFO pautava-se em atender todas as escolas públicas urbanas até o ano de 2010, 

isso nos instigou a buscarmos nas produções acadêmicas de que modo a referida temática foi 

tratada e discutida nos estudos.   

Iniciando as buscas em janeiro de 2020, utilizando os seguintes descritores sem o uso 

de aspas, foi possível encontrar os seguintes resultados: 
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Tabela 1: Descritores e resultados obtidos sobre a escola frente a cultura digital em rede. 

Nº Descritores Número de documentos 

encontrados 

01 Escola e cultura digital em rede 1293 

02 Ensino-aprendizagem na cultura digital em rede 448 

Fonte: Dados da autora, 2020. 

 

Partindo dos resultados, procuramos filtrar as pesquisas que mais dialogavam com o 

nosso estudo. Através da leitura do título dos trabalhos foi possível aferir que alguns estudos 

não se aproximavam do objeto investigativo explanado neste texto. Dentre eles, podemos citar 

a pesquisa de Bento (2010) intitulada de “Ouvidos do mercado: novas configurações da 

comunicação e de consumo digital na cena paulistana”, a pesquisa apresenta como objetivo 

mapear a escuta nômade na cena urbana e compreender de que modo a indústria da música tem 

incorporado essa prática às suas estratégias de promoção e comercialização. Além deste, outros 

estudos apesar de trazerem, de maneira introdutória, a discussão da cultura digital, buscavam 

principalmente discutir o ensino de disciplinas específicas como história, geografia, matemática 

e língua portuguesa utilizando artefatos tecnológicos como suporte pedagógico.  

Reafirmamos que procurarmos focalizar nas pesquisas que discutiam, de forma central, 

a escola frente à cultura digital em rede. Desse modo, a partir da leitura dos títulos, resumos, 

introdução e considerações finais foi possível selecionarmos tais trabalhos para compor nosso 

Estado da Arte. Nesse movimento investigativo, analisamos 20 dissertações (69% do total) e 

09 teses (31% do total), totalizando 29 produções distribuídas em 27 programas de Pós-

Graduação de 23 Instituições de Ensino Superior (IES) das regiões Sudeste, Sul, Nordeste e 

Centro-Oeste. Vejamos tais informações no quadro em sequência: 

 

Quadro 1: Quantitativo de Teses e Dissertações por universidade  

e região acerca da escola na cultura digital em rede. 

REGIÃO SUDESTE 

Universidade Teses Dissertações N° de trabalhos 

USP 00 03 03 

PUCSP 01 01 02 

UFMG 01 01 02 

UERJ 01 00 00 

UNIGRANRIO 00 01 01 

UNESP 01 00 01 

UMESP 00 01 01 
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UNINOVE 00 01 01 

UNISANTOS 00 01 01 

UFTM 00 01 01 

UFJF 00 01 01 

UFSCAR 01 00 01 

REGIÃO SUL 

      Universidade Teses Dissertações N° de trabalhos 

PUCRS 01 00 01 

UCPEL 01 00 01 

UFSM 00 01 01 

           UNISINOS 00 01 01 

UNIOESTE 00 02 02 

REGIÃO NORDESTE 

Universidade Teses Dissertações N° de trabalhos 

UFAL 01 00 01 

UFPE 00 01 01 

UFPB 01 00 01 

UFC 00 01 01 

UFS 00 01 01 

 

 

                         REGIÃO CENTRO-OESTE 

Fonte: Dados da autora, 2020. 

 

Nesse cenário, chama atenção o quantitativo de instituições em que as pesquisas foram 

realizadas, não havendo uma elevada concentração de trabalhos em apenas uma IES. Dentre os 

estudos, observamos que 69% são oriundos de universidades públicas (20 trabalhos), enquanto 

31% foram realizados em universidades privadas (9 trabalhos). Vale ressaltar que, dentre as 

públicas, houve predominância nas IES federais (13 ou 45%) diante das universidades estaduais 

(7 ou 24%).  

Observamos maior concentração de publicações oriundas da USP, 03 trabalhos ou 10%. 

As demais instituições foram: PUC-SP, UFMG, UNB, UNIOESTE, UFAL, UFPE, UFPB, 

UFC, UFS, UERJ, UNIGRANRIO, UNESP, UMESP, UNINOVE, UNISANTOS, UFTM, 

UFJF, UFSCAR, UNISINOS, UFSM, UCPEL e PUCRS.  Dessa forma, é importante observar 

os variados estados brasileiros onde essas pesquisam foram realizadas, a saber: Ceará, Alagoas, 

Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Rio grande do Sul e 

Distrito Federal. 

Partindo dessa premissa, aduzimos a evolução das produções acadêmicas em programas 

de Pós-Graduação a respeito do tema e quantidade especificada por período.  

 

Universidade Teses Dissertações N° de trabalhos 

UNB 00 02 02 

TOTAL 09 20  29  
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Gráfico 1: Evolução da produção de Teses e Dissertações  

sobre a Cultura digital em rede no contexto escolar (2010 – 2020). 

 
Fonte: Dados da autora, 2020. 

 

 Analisando o gráfico, é possível perceber uma progressão das publicações acadêmicas 

sobre o tema ao logo dos anos, especialmente no que se refere ao período de 2011 com apenas 

uma pesquisa e 2014 com 07 produções publicadas, totalizando assim 14 trabalhos realizados 

em 3 anos. Frisamos que em 2010 e 202014 não houve nenhum trabalho publicado. 

 Por entendermos que o interesse por pesquisas cientificas surge, também, a partir de 

fenômenos sociais, “nas ciências sociais tais fenômenos são historicamente condicionados e 

culturalmente determinados. [...] os fenómenos sociais são de natureza subjectiva e como tal 

não se deixam captar pela objectividade do comportamento” (SANTOS, 1988, p.3). Diante 

disso, teceremos a análise de tais dados adentrando no cenário da evolução da cultura humana 

potencializada pelo fenômeno da difusão do uso das tecnologias de comunicação e informação 

em nossas vidas cotidianas.  

O século XX é marcado pelo advento do rádio, passando a ser utilizado pela sociedade 

como meio de comunicação e para adquirir informação. Ou seja, ouvir rádio tornou-se um 

hábito na vida social dos sujeitos, onde muitas vezes o equipamento era compartilhado entre 

grupos e famílias (LUCENA, 2016). Posterior ao rádio, surge a televisão no início da década 

de 1920. Pelo custo elevado, esse aparelho foi por muito tempo inacessível para sujeitos de 

classes sociais desfavorecidas, sendo considerado um artigo de luxo. A televisão possibilitou a 

                                                             
14 As buscas foram realizadas em janeiro de 2020, tal fato explica a ausência de publicações nesse período.  
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comunicação através de imagem e som simultaneamente, inaugurando novas formas de 

transmissão de conteúdos os quais possibilitam entretenimento e informação.   

 Na passagem para o século XXI outras tecnologias surgem favorecendo a produção de 

uma sociedade conectada que transforma o comportamento humano e sua forma de ver e estar 

no mundo.  Santaellla (2001, p. 1) ressalta:  

 
A entrada do século XXI deverá ser lembrada no futuro como a entrada dos meios de 

comunicação em uma nova era: a da transformação de todas as mídias em transmissão 

digital, como se o mundo inteiro estivesse, de repente, virando digital. Transmissão 

digital quer dizer a conversão de sons de todas as espécies, imagens de todos os tipos, 

gráficas ou videográficas, e textos escritos em formatos legíveis pelo computador. 

 

Vale ressaltar que dentre as mídias de comunicação digital podemos citar o computador, 

telefone celular, tablets, notebooks, jogos eletrônicos dentre outras mídias interativas as quais 

possibilitam as pessoas selecionarem aquilo que querem ver, ler e ouvir em seu próprio tempo 

e espaço (LUCENA, 2016). Tais dispositivos tecnológicos fazem parte da infraestrutura da 

atual sociedade, ou seja, da cultura digital em rede.  

A imersão das tecnologias em todos os contextos sociais fez emergir novas demandas e 

desafios no contexto da escola. Cabe destacar que a imersão das TIC em tais instituições ocorreu 

inicialmente mediante políticas governamentais logo na década de 1990 quando programas 

foram criados e implementados nas escolas, a saber: TV Escola (1995), PROINFO (1997) e, 

posteriormente, o Programa Um Computador por Aluno – PROUCA (2010) e Tablet 

Educacional (2013). Além disso, a cultura digital em rede mediada pelas tecnologias digitais 

passa a ser pauta de diretrizes elaboradas pelo governo federal como nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN (1997) e na Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2017; 

2018).  

Além disso, não podemos desconsiderar que no cenário educacional, a efervescência do 

uso das tecnologias digitais tem adentrado no âmbito escolar pelas mãos dos alunos, nomeados 

por Michel Serres (2013) de Geração Polegarzinha, crianças e jovens que habitam o mundo 

virtual. Atentos à cultura digital, bem como a esses novos sujeitos e as demandas advindas para 

a realidade escolar, pesquisadores de diversas universidades têm desenvolvido estudos sobre a 

temática, tendo em vista a sua relevância no contexto de uma sociedade condicionada pelas 

redes digitais.  

 Instigados a entender a cultura digital no âmbito das escolas, nos adentramos nas 

produções acadêmicas observando as suas temáticas investigadas. Para facilitar a compreensão 

da realidade encontrada organizamos os dados em 06 grupos temáticos. Cada grupo temático 

contém um quantitativo mínimo de 3% de toda produção. Apresentaremos a seguir, mediante 
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um gráfico, a organização das pesquisas de acordo com as temáticas norteadoras das 

investigações. 

 

Gráfico 2: Temáticas investigativas nas pesquisas sobre  

a cultura digital na escola em programas de Pós-Graduação. 

 

Fonte: Dados da autora, 2020. 

 

 Os temas mais abordados pelos pesquisadores no que diz respeito à escola na cultura 

digital são Tecnologias digitais na educação (32%) e o processo de ensino-aprendizagem 

(28%). Tais temas aparecem em 60% das investigações. Ademais, estão os trabalhos produzidos 

sobre as práticas docentes (20%), identidades discentes (10%), Políticas de tecnologias 

educacionais (7%) e formação de professores (3%). 

 No grupo temático tecnologias digitais na educação estão presentes 01 tese e 08 

dissertações. No exame dos trabalhos estão produções a respeito dos softwares livres (02), redes 

sociais (03), dispositivos móveis (01) e informática na educação (02). Já as pesquisas 

correspondentes ao processo de ensino-aprendizagem contemplam 04 teses e 04 dissertações. 

São discussões a respeito das tecnologias na cultura escolar (01), processos de aprendizagem 

na cultura digital (06) e autoria discente (01). 

 Na tessitura investigativa, no grupo temático prática docente se encontram 01 tese e 05 

dissertações. Tais produções enfatizam as reconfigurações de saberes e práticas docentes (02), 

experiências formativas com tecnologias digitais (02), ensino híbrido (01) e, ainda, a teoria da 

assimilação (01). As identidades discentes são contempladas em 01 tese e 02 dissertações. As 

produções abordam o Jovem-aluno contemporâneo (02) e Jovens das classes populares (01). 

No grupo nomeado de políticas de tecnologias educacionais são contempladas 02 dissertações 

com discussões sobre o PROINFO (01) e Políticas de inclusão digital (01). Por fim, o grupo 
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formação de professores conta com 01 tese a respeito dos cursos de licenciatura na cultura 

digital móvel e ubíqua. 

 O quadro a seguir apresenta de maneira sintetizada as produções acadêmicas que 

compõem nossa análise. Para tanto, ilustramos trazendo o título de cada pesquisa, autores, ano 

de publicação, IES, bem como sua natureza, objetivo geral e resultados demarcados pelos 

pesquisadores. Optamos em organizar o quadro através de grupos temáticos conforme 

explicitado no gráfico acima.  

 

Quadro 2: Resumo das produções acadêmicas  

sobre a cultura digital em rede no cenário escolar. 

GRUPO TEMÁTICO I: TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO 

Título / Autor / Ano / IES Natureza Objetivo Resultados 

O uso de sistema informacional 

na escola: um estudo das repre-

sentações sociais de diretores de 

escola / SOARES (2011) / UNI-

VERSIDADE CATÓLICA DE 

SANTOS - UNISANTOS.  

DISSERTAÇÃO Desvelar quais representações 

sociais estão sendo construí-

das pelos diretores de escola 

sobre as possibilidades de uso 

de um sistema informacional. 

O sistema informacional facilitou a 

rotina da escola, porém a cultura já 

estabelecida sobre gestão escolar 

permanece. 

Aprendizagem mediada por tec-

nologias digitais baseadas em 

software livre no âmbito do pro-

grama um computador por aluno 

– PROUCA / ANDRADE (2013) 

/ UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE PERNAMBUCO – UFPE.  

DISSERTAÇÃO Análise do software livre 

como fundamento para cons-

trução de um ambiente de 

aprendizagem e inclusão soci-

odigital em rede, seja em 

modo online ou offline. 

O software livre potencializa o pro-

cesso da aprendizagem quando 

compreendido e apropriado, na es-

cola, a partir de sua origem fundante 

que é a inteligência coletiva. 

Dinâmicas de uma juventude co-

nectada: a mediação dos disposi-

tivos móveis nos processos de en-

sinar-aprender /FERREIRA 

(2014). UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

- UERJ.  

TESE Conhecer de que modo os 

usos dos dispositivos móveis e 

ubíquos podem mediar a supe-

ração do desencontro entre as 

práticas juvenis e a cultura es-

colar. 

Os resultados apontam para a perti-

nência de se considerar os usos dos 

referidos artefatos como mediado-

res de práticas pedagógicas mais 

concernentes com as práticas cultu-

rais dos sujeitos contemporâneos. 

A lousa digital interativa na rede 

pública municipal de ensino em 

Aracaju: uma tecnologia digital 

de informação e comunicação 

como veetor de transformação 

cultural / PEREIRA (2015) / 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SERGIPE – UFS.  

DISSERTAÇÃO Investigar as potencialidades 

das Lousas Digitais Interati-

vas (LDI) instaladas em esco-

las da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Aracaju 

(RPMEA).  

As variáveis que dificultam os obje-

tivos de operacionalização da LDI e 

de introdução da Cultura das Mídias 

Digitais na RPMEA são resultantes 

das contradições entre as aspirações 

político-pedagógicas do planeja-

mento do ensino da SEMED, os re-

quisitos disponibilizados para a in-

fraestrutura e o suporte técnico nas 
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EMEF e a inconsistência do pro-

grama de formação dos profissio-

nais do magistério. 

Escola e redes sociais: diálogos 

possíveis, saberes e inversões. 

SANTOS (2015) /UNIVERSI-

DADE DE SÃO PAULO - USP.  

DISSERTAÇÃO Verificar se as redes sociais na 

Internet possibilitariam uma 

inversão da hierarquia do sa-

ber e, se a presença de profes-

sores e alunos nesses grupos 

possibilitaria aquilo que o 

educador Paulo Freire deno-

minou de educação dialógica. 

Não é possível afirmar uma inver-

são da hierarquia do saber. Sobre as 

possibilidades de uma dialogia no 

sentido proposto por Paulo Freire, a 

pesquisa apontou que no caso da uti-

lização do WhatsApp, para elabora-

ção de um trabalho em grupo, algu-

mas práticas se mostraram satisfató-

rias, apresentando caminhos possí-

veis, porém, a dialogia presente nas 

redes sociais da Internet, ainda de-

pende do trabalho desenvolvido em 

sala de aula no espaço off-line. 

Percepções de professores da 

rede pública sobre o tablet educa-

cional: um estudo de caso no DF 

/.MOURA (2015) / UNIVERSI-

DADE DE BRASÍLIA – UNB.  

DISSERTAÇÃO Analisar as percepções e a re-

ceptividade dos professores 

de ensino da rede pública do 

Distrito Federal, especifica-

mente da Cidade Ceilândia, 

sobre o Tablet Educacional, 

por meio dos níveis de aceita-

ção desse recurso como ferra-

menta pedagógica. 

Um professor crítico e autônomo 

em relação ao Tablet Educacional 

inserido no contexto educacional. 

No entanto, expõe um ser indeciso 

quanto à relevância dessa tecnologia 

no processo ensino-aprendizagem.  

Engajamento discente no uso das 

redes sociais em contexto escolar 

/ MELO (2016). UNIVERSI-

DADE FEDERAL DO CEARÁ - 

UFC.  

DISSERTAÇÃO Analisar o engajamento dis-

cente em um grupo de alunos 

monitores em formação per-

tencentes ao Ensino Funda-

mental de uma escola munici-

pal do estado do Ceará na rea-

lização de atividades pedagó-

gicas com o apoio da rede so-

cial Facebook. 

As redes sociais podem ser utiliza-

das como meio de engajamento dos 

estudantes e estarem inseridas no 

cotidiano da escola.  

Memes na internet: entrelaça-

mentos entre educomunicação, 

cibercultura e a 'zoeira' de estu-

dantes nas redes sociais / CA-

LIXTO (2017) / UNIVERSI-

DADE DE SÃO PAULO – USP-

SP. 

 

DISSERTAÇÃO Discutir o que são os memes, 

como eles sintetizam as mu-

danças em trânsito na socie-

dade contemporânea e, conse-

quentemente, os possíveis 

desdobramentos da nova rea-

lidade comunicacional no uni-

verso escolar. 

Os memes acionam uma dimensão 

singularizadora das formas de ser e 

estar no mundo. Ora, os espaços 

educativos são permeados pelas 

mensagens, pelos jogos de lingua-

gem, e por mais estarrecedor que 

pareça num primeiro momento, pela 

zoeira. Compreender os memes se 

configura como passo importante 

para construir pontes de interlocu-

ção com os discentes.   

Análise das práticas de informá-

tica na Educação da Escola Muni-

cipal Aloys Mann – Cascavel/PR 

/ KAMINSKI (2018) / UNIVER-

SIDADE ESTADUAL DO 

OESTE DO PARANÁ- UNIO-

ESTE.  

DISSERTAÇÃO Com particular interesse em 

Jogos Digitais, Desenvolvi-

mento do Pensamento Com-

putacional (PC), Ambientes 

Virtuais de Ensino e Aprendi-

zagem (AVEA) e na Robótica 

 A escola tem adotado práticas dife-

renciadas, sob uma perspectiva de 

interatividade, autonomia e produ-

ção por parte dos estudantes, alinha-

das ao contexto da cibercultura 

compreendendo as TIC para além 

de recursos pedagógicos, mas como 
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Educacional no Ensino Fun-

damental I, propõe-se investi-

gar as contribuições desses re-

cursos a partir das experiên-

cias das práticas pedagógicas 

de Informática na Educação 

de uma escola da Rede Muni-

cipal de Cascavel/PR. 

artefatos culturais que devem fazer 

parte dos contextos escolares. 

GRUPO TEMÁTICO II: PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Título / Autor / Ano / IES Natureza Objetivo Resultados 

Impactos da cibercultura na me-

diação pedagógica nas escolas 

públicas municipais do Ensino 

Fundamental da cidade de Goiâ-

nia (GO) / KEMPFER (2012) / 

UNIVERSIDADE DE BRASÍ-

LIA - UNB.  

DISSERTAÇÃO Investigar os impactos da Ci-

bercultura na mediação peda-

gógica nas escolas públicas 

municipais do ensino funda-

mental da cidade de Goiânia 

(GO). 

A integração da cultura digital na 

mediação pedagógica das escolas 

municipais de Goiânia está num es-

tágio meio estacionário. Alguns fa-

tores interferem na efetivação da ci-

bercultura, como infraestrutura in-

suficiente e formação específica 

para os professores. 

O sentido de lugar e as tecnolo-

gias da informação e comunica-

ção: um estudo qualitativo com 

alunos da Rocinha / BARRETO 

JÚNIOR (2012) / UNIVERSI-

DADE DO GRANDE RIO – 

UNIGRANRIO.  

DISSERTAÇÃO Investigar como alunos de 

uma turma do nono ano de 

uma escola da Rede Munici-

pal do Rio de Janeiro, com-

posta por moradores da comu-

nidade da Rocinha, constroem 

o sentido de lugar com media-

ção das tecnologias da infor-

mação e comunicação. 

As tecnologias de comunicação e 

informação atuam na formação 

identitária dos jovens como espaços 

constitutivos da construção do sen-

tido de lugar. Assim, as tecnologias 

não se contrapõem, mas se agregam 

às formas tradicionais de relação do 

jovem com o espaço vivido. 

Tecnologias e mídias digitais no 

processo educativo e autoria de 

alunos: limites, contribuições e 

possibilidades / MENEZES 

(2013) / PONTIFÍCIA UNIVER-

SIDADE CATÓLICA DE SÃO 

PAULO – PUC-SP.  

DISSERTAÇÃO Investigar as possibilidades e 

os limites da autoria de alunos 

com o uso das Tecnologias 

Digitais de Informação e Co-

municação (TDIC) e das mí-

dias digitais e analisar como 

estas podem contribuir para o 

desenvolvimento da autoria 

pelos alunos no processo edu-

cativo da escola investigada.  

Os alunos exercem sua autoria de 

forma consciente e responsável, sob 

mediação dos professores. Durante 

o processo de criação e produção 

dos conteúdos, os alunos exercem a 

autoria de forma individual e cole-

tiva, o que permite a colaboração e 

a interação entre os alunos. 

Impactos, dificuldades e avanços 

na inserção das tecnologias na 

cultura escolar / SILVA (2014) 

UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO OESTE DO PARANÁ – 

UNIOESTE.  

DISSERTAÇÃO Identificar como têm sido uti-

lizados os recursos tecnológi-

cos disponíveis na escola, as 

limitações e dificuldades no 

uso destes instrumentos. 

No campo da educação formal, re-

presentada pela escola, as tecnolo-

gias são indispensáveis para o en-

sino. Com o advento e acesso as tec-

nologias eletrônicas e microeletrô-

nicas, as escolas estão diante de 

nova realidade, cujo potencial e o 
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papel educacional necessitam de re-

flexões. 

O olhar de alunos sobre as TIC no 

processo de ensino-aprendiza-

gem: “A tecnologia é uma ferra-

menta, quem tem que trabalhar é 

o olho do professor e do aluno” / 

DAMASCENO (2014). UNI-

VERSIDADE CATÓLICA DE 

PELOTAS - UCPEL.  

TESE Identificar, analisar e interpre-

tar as vozes que constituem o 

discurso de alunos da Educa-

ção Básica do último ano do 

Ensino Médio de uma escola 

da rede particular do municí-

pio de Pelotas/RS sobre a pre-

sença das Tecnologias da In-

formação e Comunicação - 

TIC na aprendizagem. 

As TIC na sala de aula não estão de 

imediato como centro, demonstra-se 

ainda o professor como peça funda-

mental à frente de qualquer aparato 

tecnológico. O professor, para os 

alunos, é o responsável por conduzir 

o processo de ensino e de aprendiza-

gem. 

A aprendizagem das crianças na 

cultura digital /.PIMENTEL 

(2015) / UNIVERSIDADE FE-

DERAL DE ALAGOAS - UFAL.  

 

TESE Analisar como as crianças in-

corporam e usam as Tecnolo-

gias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC) em seus 

processos de aprendizagem, 

no contexto escolar e extraes-

colar. 

As crianças utilizam as TDIC como 

estratégia de aprendizagem de 

forma mais espontânea e inovadora 

nos ambientes externos à escola.  

Apropriações sociais e formativas 

das tecnologias digitais por ado-

lescentes e suas relações com o 

ensino e aprendizagem na escola 

/ SILVA (2016). UNIVERSI-

DADE ESTADUAL PAULISTA 

(UNESP).  

TESE 1) Identificar e analisar os mo-

dos de apropriação e estraté-

gias de aprendizagem mobili-

zadas por adolescentes dos 

anos finais do ensino funda-

mental e do ensino médio em 

contextos de uso das tecnolo-

gias digitais;  

2) identificar e analisar repre-

sentações dos professores so-

bre as suas práticas no uso das 

tecnologias digitais no pro-

cesso educativo.  

A participação dos adolescentes nas 

redes, consumindo, agindo e distri-

buindo saberes faz com que as tec-

nologias digitais sejam mais do que 

recursos para acesso à informação, 

mas elementos mediadores que 

agem sobre os processos cognitivos 

dos adolescentes. No entanto, não 

há práticas pedagógicas direciona-

das às necessidades formativas dos 

alunos e a instituição escolar viven-

cia um embate entre as práticas pe-

dagógicas tradicionais e o aprender 

dos alunos. 

Educação e tecnologias digitais 

no contexto das escolas públicas 

de São Paulo: um estudo no 

campo CTS / FALCÃO (2019) 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SÃO CARLOS – UFSCAR.  

 

TESE Compreender como e se acon-

tece, na rede de ensino pública 

do estado de São Paulo, espe-

cificamente no ensino funda-

mental II, o ensino das disci-

plinas através das tecnologias 

digitais. 

As análises apontam que existe um 

forte discurso que, por conceitua-

ção, trata as crianças e adolescentes 

como nativos digitais em um viés de 

conhecimento nato sobre tecnolo-

gias digitais. Porém, tais conheci-

mentos são, em sua maioria, a res-

peito de jogos e redes sociais, além 

de práticas apenas para entreteni-

mento; portanto, não fiel à realidade 

narrada. 

GRUPO TEMÁTICO III: PRÁTICA DOCENTE 

Título / Autor / Ano / IES Natureza Objetivo Resultados 

A Teoria da Assimilação: cons-

truindo redes de saberes no con-

texto da educação digital / 

DISSERTAÇÃO  Sistematizar as categorias 

principais da Teoria da Assi-

milação no que concerne aos 

requisitos para a estruturação 

Nossas considerações partem de 

questões relacionadas à Sociedade 

de Informação e Comunicação, à 
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COSTA (2012) / UNIVERSI-

DADE FEDERAL DA PARA-

ÍBA – UFPB.  

de aprendizagens significati-

vas. 

cultura digital, ao processo de des-

territorialização, à convergência 

tecnológica, à aprendizagem, ao 

mapeamento de modelos mentais, 

com vistas a uma aprendizagem sig-

nificativa. O advento das tecnolo-

gias digitais e o surgimento de no-

vas modalidades de ensino (exem-

plo EAD) fizeram emergir novas 

práticas educacionais, que podem 

ser compreendidas a partir de uma 

nova linguagem conceitual. 

O significado do fazer ciência no 

contexto da cultura digital emer-

gente: um estudo em uma escola 

da região metropolitana de Porto 

Alegre participante do PROUCA 

/ MARTINS (2012) / UNIVER-

SIDADE DO VALE DO RIO 

DOS SINOS – UNISINOS.  

DISSERTAÇÃO Analisa a reconfiguração de 

práticas e saberes operados 

por parte dos professores de 

ciências na tentativa de inte-

grar o laptop  

O que passa a ocorrer é um descen-

tramento do processo, provocando a 

complexificação da tarefa do pro-

fessor e colocando-o diante da ne-

cessidade de reconfiguração profis-

sional e até mesmo pessoal. 

A ubiquidade na comunicação e 

na aprendizagem: ressignificação 

das práticas pedagógicas no con-

texto da cibercultura / MANTO-

VANI (2016). PONTIFÍCIA 

UNIVERSIIDADE CATÓLICA 

DO RIO GRANDE DO SUL - 

PUCRS.  

TESE Investigar de que forma os 

professores ressignificam suas 

práticas pedagógicas na Edu-

cação Superior, por meio da 

comunicação e da aprendiza-

gem ubíqua, no contexto da 

cibercultura.  

Para incorporar o potencial da ubi-

quidade nos processos de ensinar e 

aprender, é necessário instaurar uma 

dinâmica de comunicação multi (di-

recional/dimensional) e dialógica, 

pautada na interatividade, para que 

o processo educacional seja congru-

ente com as demandas da contem-

poraneidade. 

Narrativas de prática em educa-

ção e tecnologia: a trajetória do 

professor digital / GALASSE 

(2016). UNIVERSIDADE ME-

TODISTA DE SÃO PAULO – 

UMESP.  

DISSERTAÇÃO Relatar práticas destacadas de 

professores de educação bá-

sica que utilizam as TDIC na 

escola para fomentar novas 

possibilidades de construção 

de conhecimento na relação 

didático-pedagógica com os 

alunos.  

Verifica como as TDIC contribuem 

para a aprendizagem que fomenta 

reflexões críticas e científicas, tendo 

como base o protagonismo dos alu-

nos na relação destes com o conhe-

cimento.  

Expansão das fronteiras da sala 

de aula: uso de uma rede social 

educativa no contexto no ensino 

híbrido na educação básica / MA-

XIMINO (2018) / UNIVERSI-

DADE FEDERAL DE MINAS 

GERAIS - UFMG.  

DISSERTAÇÃO Investigar os efeitos da meto-

dologia do ensino híbrido 

como prática pedagógica 

ativa/ inovadora, por meio de 

ferramentas familiares ao con-

texto da cibercultura e cibe-

respaço. 

Constatou-se que a utilização do 

Edmodo no contexto do ensino hí-

brido é relevante para a construção 

do conhecimento e da autonomia, ao 

centrar o aluno no processo educa-

tivo, mas também é desafiador de-

vido à carência de equipamentos 

tecnológicos e a precária infraestru-

tura disponível em certas escolas 

brasileiras. 

Análise da integração de tecnolo-

gias digitais de comunicação e in-

formação no ensino médio / HA-

DISSERTAÇÃO Analisar as mudanças da inte-

gração das TDIC nas práticas 

escolares do Ensino Médio 

Sinalizamos que a integração das 

TDIC nas práticas escolares ainda 

tem muito a contribuir com o pro-

cesso de inclusão digital dos estu-

dantes do EM, especialmente 
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NAUER (2018) / UNIVERSI-

DADE FEDERAL DE SANTA 

MARIA - UFSM.  

Politécnico da Escola Esta-

dual de Ensino Médio Castelo 

Branco.  

quando são trabalhados recursos di-

gitais diferentes daqueles com os 

quais os estudantes estão habitua-

dos. 

GRUPO TEMÁTICO IV: IDENTIDADES DISCENTES 

Título / Autor / Ano / IES Natureza Objetivo Resultados 

Entre laços e redes de sociabili-

dade. Sobre jovens, celulares e 

escola contemporânea. SALA-

TINO (2014). UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO - USP. /  

DISSERTAÇÃO Busca construir uma interpre-

tação a respeito da forma pela 

qual os jovens das classes po-

pulares constroem sua experi-

ência escolar em um contexto 

cotidiano marcado por grande 

disseminação de aparelhos 

tecnológicos.  

 Constata-se que no cotidiano das 

salas de aula e de outros espaços es-

colares o celular aparece com múlti-

plos significados, ainda que muitos 

docentes e a própria instituição ado-

tem como filtro principal a categoria 

da indisciplina. Observou-se que os 

jovens das classes populares se so-

cializam, principalmente, de forma 

paralela à escola. 

Juventude(s), mídia e escola: ser 

jovem e ser aluno face à mediação 

das sociedades contemporâneas / 

SOUSA (2014) / UNIVERSI-

DADE FEDERAL DE MINAS 

GERAIS - UFMG.  

TESE Compreender como se pro-

cessa a relação da midiatiza-

ção no cotidiano dos jovens 

pesquisados e como esta rela-

ção interfere na configuração 

de suas vivências estudantis. 

Notamos que além dos recursos cri-

ativos e funcionais as mídias têm 

oferecido espaços e/ou ambiências 

em que os jovens expressam a si 

mesmos e exercem sua sociabili-

dade.  

Interação dos jovens a partir das 

mídias digitais: implicações no 

cotidiano escolar / CRUZ (2016) 

/ UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE JUIZ DE FORA – UFJF.  

DISSERTAÇÃO Analisar como acontece a in-

teração dos jovens nos espa-

ços digitais, refletindo sobre 

situações em que estas intera-

ções acabam por interferir no 

cotidiano escolar. 

As interações entre os mais jovens 

sofrem implicações das relações es-

tabelecidas no contexto digital. Pu-

blicações online interferem no coti-

diano da escola, mas as questões são 

tratadas com medidas disciplinares. 

Além disso, foi possível identificar 

situações, no cotidiano escolar, em 

que os adolescentes usam essas ima-

gens como vingança pelo rompi-

mento do namoro ou para expor o 

outro ou a outra, para os amigos da 

escola através das redes sociais.  

GRUPO TEMÁTICO V: POLÍTICAS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

Título / Autor / Ano / IES Natureza Objetivo Resultados 

O laboratório do PROINFO: uso 

e apropriações das tecnologias 

educacionais por parte dos pro-

fessores / APOLINÁRIO (2014) / 

UNIVERSIDADE NOVE DE 

JULHO – UNINOVE.  

DISSERTAÇÃO Investigar o uso e apropriação 

que os professores e professo-

ras fazem das tecnologias edu-

cacionais dos laboratórios es-

colares implementados pelo 

Ministério da Educação, por 

meio do Programa Nacional 

de tecnologia educacional 

(ProInfo). 

A pesquisa nos permitiu conhecer 

esta situação particular e compreen-

der a necessidade do uso dos dispo-

sitivos e instrumentos tecnológicos 

para mobilizar certos saberes e re-

criar a prática docente que permita 

ao professor intervir e apropriar-se 

criticamente das tecnologias educa-

cionais nos laboratórios ProInfo. 
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Fonte: Dados da autora, 2020. 

 

Após a apreciação dos trabalhos supracitados foi possível constatar aspectos 

merecedores de destaque. Neste sentido, a partir desta perspectiva aprofundaremos nossa 

análise. O olhar investigativo ao adentrarmos em tais pesquisas foi fundamentado sob três 

subcategorias principais, a saber: A cultura digital em rede na sociedade contemporânea; A 

relação da escola com o contexto da cultura digital; A reverberação da cultura digital para o 

processo de ensino-aprendizagem. Lembramos que as categorias apresentadas emergiram a 

partir das leituras dos títulos e, algumas vezes, dos resumos das produções assinaladas. 

Dentre as 29 pesquisas analisadas, 24 são de abordagem qualitativa, enquanto 05 se 

designam com a abordagem quali-quantitativa. No que diz respeito aos sujeitos da pesquisa, 07 

estudos foram realizados com professores, 07 com alunos, 07 com professores e alunos, 03 com 

equipe diretiva (diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico), 02 com profissionais de 

suporte técnico, 01 com diretor e 01 estudo foi desenvolvido com docente conhecedor dos 

trâmites do Governo Federal. Com relação ao contexto das pesquisas, 22 foram realizadas em 

Políticas para inclusão digital: 

práticas e possibilidades na es-

cola pública / RICHITELI (2017) 

/ UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO TRIÂNGULO MINEIRO- 

UFTM.  

DISSERTAÇÃO Conhecer como as políticas 

públicas de inclusão digital 

estão contribuindo para a for-

mação de quatro professores 

de quatro escolas públicas.  

Mesmo com as dificuldades de in-

fraestrutura enfrentadas pelos pro-

fessores e as limitações dos cursos 

promovidos pelos programas de in-

clusão digital que têm um direciona-

mento muito técnico, os quatro pro-

fessores encontram meios para inte-

grar as tecnologias digitais em suas 

aulas. Os resultados também apon-

tam, pelas análises das falas dos 

professores, que eles ainda não se 

sentem preparados, que para eles a 

formação para a integração das tec-

nologias digitais nas práticas peda-

gógicas.  

GRUPO TEMÁTICO VI: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Título / Autor / Ano / IES Natureza Objetivo Resultados 

Formação de professores para a 

era da conexão móvel: um estudo 

reflexivo sobre as práticas da cul-

tura móvel e ubíqua /  CÔNSOLO 

(2014). PONTIFÍCIA UNIVER-

SIDADE CATÓLICA DE SÃO 

PAULO – PUC-SP.  

TESE Investigar a ausência de meto-

dologias que se inter-relacio-

nem, nos cursos de licencia-

tura de uso da Tecnologia de 

Informação e Comunicação 

(TIC), para apropriação do 

uso da telefonia celular. 

Os professores ainda não estão pen-

sando nessa tecnologia para apoiar a 

Educação, ela é viável desde que es-

teja inserida em projetos pedagógi-

cos na escola e nos currículos e que 

haja o envolvimento de toda a co-

munidade escolar, as instituições 

educacionais têm que oferecer con-

dições para que os professores se 

atualizem e se preparem para exer-

cer novas atividades com os alunos.  
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escolas da rede pública de ensino, 01 foi realizada em uma escola da rede privada, enquanto 02 

foram realizadas em ambos os contextos. Além disso, 02 pesquisas foram realizadas em 

instituições de ensino superior, 01 foi realizada na secretaria de educação. Vale destacar que 

uma pesquisa é de cunho teórico, dessa forma não havendo sujeitos e um contexto específico.  

De antemão, ressaltamos que dentre as 29 pesquisas analisadas, apenas o trabalho de 

Kempfer (2012) apresenta como objeto de estudo a cultura digital em rede. A temática é 

acoplada aos demais estudos apenas como discussão complementar com o intuito de 

contextualizar e associar ao seu tema principal, uma vez que tais temáticas envolvem 

componentes que integram a cultura digital, como “conjunto de técnicas (materiais e 

intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem 

juntamente com o crescimento do ciberespaço” engendrando a cibercultura (LEVY, 1999, p. 

17 e 37). Tal cultura é enredada nos ciberespaços “um novo espaço de comunicação, de 

sociabilidade, de organização e de transação, mas também o novo mercado da informação e do 

conhecimento” (LEVY, 1999. p. 32). Sendo assim, além da pesquisa de Kempfer (2012), nos 

aproximamos de 24 estudos que discutem de maneira mais incisiva o contexto da cultura digital 

no cenário das escolas.  

Cabe destacar que a cultura digital é referenciada pelos pesquisadores a partir de 

diferentes nomenclaturas, tais como cibercultura, termo bastante utilizado pelos estudiosos 

Levy (1999) e Lemos (2002), era digital e cultura midiatizada discutida por Thompson (1999). 

Todavia as diferenciações dos termos não se distanciam, a nível de conceito, da cultura sobre a 

qual estamos tratando neste estudo.  

As pesquisas de Kempfer (2012) e Falcão (2019) se referem a cultura digital pelo termo 

cibercultura respaldadas em Levy (1999). A cibercultura configura-se como uma nova cultura 

marcada pelas realidades virtuais compartilhadas, onde pessoas podem estabelecer relações de 

interatividade nos ciberespaços, nos quais têm como princípio básico processos interativos e 

coprodutivos. Falcão (2019) ainda complementa ao afirmar que o termo cultura digital é novo, 

atual, emergente e temporal.  

Em sua pesquisa Mantovani (2016) apresenta a cibercultura mediada a partir de três 

princípios básicos da perspectiva dos autores Lemos e Levy (2014). O primeiro princípio diz 

respeito à liberação do polo de emissão, onde baseia-se a ideia de que todos têm oportunidade 

de produzir, criar e compartilhar a sua própria informação sem qualquer tipo de mediação. Isso 

ocorre com proeminência em espaços virtuais como redes sociais, blogs, wikis, vídeos, 

podcasts. O segundo princípio é o da conexão, no qual ocorre à medida em que o polo de 

emissão é liberado e coloca em xeque o fluxo clássico da informação. A conexão permite 
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práticas interativas e colaborativas entre os diversos sujeitos ou grupos. Já o terceiro princípio 

da cibercultura refere-se à “reconfiguração de práticas e instituições, da indústria cultural 

massiva e das redes de sociabilidade da sociedade industrial” (LEMOS, 2007, p .47). Isso não 

significa que é necessário anular os seus antecedentes, pois é expressão da cibercultura 

ressignificar práticas, modelo midiático, espaço, sem necessariamente substituir e/ou minorar 

aquilo que foi idealizado anteriormente.  

Comunga com essa compreensão a pesquisa de Galasse (2016) ao acrescentar que a 

cibercultura nos ajuda a explicar as mudanças que a tecnologia digital possibilitou ao mundo, 

intervindo na relação entre espaço e tempo, bem como na forma como os sujeitos passaram a 

poder conversar, comprar, estudar, acessar informação e conhecimento. Ao discorrer sobre essa 

mesma cultura em sua pesquisa, Santos (2015) evidencia a partir de Lemos (2002) que a 

cibercultura é herdeira de todo espírito da contracultura dos anos 70, década que surge a 

microinformática que irá causar impactos socioculturais na sociedade norte-americana. Desse 

modo, todos os trabalhos analisados atribuem o fato de que as TIC provocaram na sociedade 

contemporânea reconfigurações sociais, culturais, políticas e econômicas que fizeram emergir 

a cultura digital em rede.  

Transcendendo tais compreensões, Maximino (2018), Hanauer (2018) e Ferreira (2014) 

ponderam em suas produções que a cultura digital não pode ser entendida unicamente pelo viés 

da invasão das tecnologias digitais em nossa vida cotidiana e/ou pela evolução da 

microinformática e internet. Os pesquisadores ressaltam que essa cultura diz respeito as ações, 

fenômenos, práticas, pensamentos e comportamentos empreendidos pelas pessoas apoiadas 

pelo uso das tecnologias digitais, reinventando assim seus modos de pensar, agir e estar no 

mundo.  

Em sua pesquisa, Apolinário (2014) concorda com os aspectos positivos que as 

tecnologias digitais proporcionaram nos mais diversos espaços sociais em que foram inseridas. 

Todavia, nos faz refletir sobre aspectos negativos causados por este avanço. Destaque para os 

usos tecnológicos associados ao neoliberalismo econômico, do poder, do prazer, do 

consumismo, reverberando em exclusão social por parte da população de baixo poder 

aquisitivo. O pesquisador destaca que a cultura digital gera novos empregos que, 

consequentemente, exigem formação específica e isso implica em exclusão daqueles que não 

têm condições mínimas para sobreviver, tampouco podendo ser incluídos no mercado de 

trabalho com novas demandas e exigências do mundo tecnológico. Em sua pesquisa, Silva 

(2014) concorda com esse pensamento ao ressaltar que o surgimento das TIC foi impulsionado 

pelo interesse econômico de expansão do consumo.  



73 

 

Diante disso, Hanauer (2018) ressalta em seu estudo que a cultura digital está alicerçada 

nas ações que são realizadas pelas pessoas ao utilizarem as tecnologias e ainda pelos sentidos e 

significados expressados e atribuídos ao respectivo uso. Nesse cenário, o pesquisador afirma 

que esta cultura recai de maneira mais incisiva sobre a realidade dos jovens nativos digitais.  

Partindo dessa premissa, ressaltamos que para designar os sujeitos nascidos frente ao 

contexto da cultura digital em rede, os termos “nativo digital” e “geração Polegarzinha” são 

citados nos estudos. Para embasar tal discussão os pesquisadores se apropriam de Prensky 

(2001) e Serres (2015) onde os retratam como os “falantes nativos” por terem intimidade com 

as tecnologias frente a linguagem digital dos computadores, vídeo games e internet.  

Em suas pesquisas, Silva (2016) e Sousa (2014) frisam os desafios enfrentados no 

âmbito escolar onde habitam os nativos digitais. Para os pesquisadores, as novas gerações 

desafiam os métodos, o currículo, a temporalidade escolar e até mesmo o papel instituído, haja 

vista que, pelas suas práticas vividas/sentidas no virtual, estes sujeitos trazem para a escola 

novos modos de aprendizagens e novas vias de relacionamento. Os pesquisadores concordam 

que a ferramenta em si não cancela o papel educativo formal da escola, dependendo assim do 

uso que se faz e os objetivos que precisa alcançar. Ferreira (2014) e Menezes (2013) 

problematizam a utilização dessas tecnologias pelos alunos no espaço escolar, pois na escola 

muitas vezes tal uso é negado, condenado, desprendendo a condição de “aluno”, do sujeito que 

é construído na relação com os artefatos do seu tempo histórico. 

Analisando as potencialidades das TIC no contexto educacional, voltamos a pesquisa de 

Menezes (2013, p. 40) que evidencia que “os recursos da Web 2.0 viabilizam contribuições 

para a educação, especialmente porque apresentam um potencial para a inovação pedagógica 

por meio da integração de suas ferramentas e interfaces ao currículo”. Já a pesquisa de Silva 

(2016) ressalta que não cabe à escola estar alheia as mudanças advindas dos avanços 

tecnológicos que permeiam todos os espaços sociais. A incorporação das tecnologias digitais 

possibilita alterações na forma de ensinar-aprender enquanto recursos estruturantes para a vida 

humana. 

Em consonância com tal discussão, Cônsolo (2014) apresenta em sua pesquisa, a qual 

trata da utilização de aparelhos celulares na formação de alunos licenciandos, a cultura de 

acesso do autor Lichty (2006). Assim, salienta que tal cultura nos fornece condição, mediante 

posse de dispositivos móveis, de estarmos de plantão o tempo todo independentemente de onde 

nos encontramos. Desse modo, essa cultura oportuniza as pessoas de obterem diversas 

informações de diferentes áreas da sociedade como a arte, música, cultura, banco e até mesmo 

da educação. O pesquisador frisa que no contexto da escola, incorporar o uso do aparelho 
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celular contribui em potencializar habilidades como escrever, ler, fotografar, fazer vídeos etc. 

No entanto, a utilização desse recurso não deve ser implementada apenas para atrair os alunos, 

mas para desenvolver habilidades e conscientizar os estudantes a utilizá-lo ao seu favor.  

Procurando entender a repercussão da cultura digital no âmbito da escola apuramos e 

selecionamos as pesquisas que conduziam para essa direção discursiva e investigativa. Melo 

(2016) destaca que as mudanças provocadas pelas tecnologias na vida contemporânea recaem 

sobre a escola, a qual precisa considerar as vivências dos estudantes nos espaços virtuais para 

contribuir com a sua aprendizagem. Em sua pesquisa, Cruz (2016) frisa que para que o 

entrelaçamento entre práticas escolares e as atuações dos estudantes nas redes ocorra é 

necessária a abertura para conhecer esses usos, haja vista que desse modo é possível aproximar-

se destes estudantes e desenvolver práticas que contribuam com a sua formação enquanto 

sujeito cidadão habitante de espaços onlines e offlines. O pesquisador procurando traçar 

identidade dos alunos nas redes sociais, retrata o desafio que as escolas têm enfrentado junto 

aos alunos que atribuem valor à exposição pessoal com o objetivo de ganhar curtidas, de 

disputarem entre si número de amigos e de curtidas em suas postagens. Tornando, assim, um 

espaço favorável para críticas ou admiração. A intervenção da escola nesse cenário parte de 

conversas, reflexões e diálogos sobre esses usos, sobre o significado de postar, curtir, 

compartilhar, e ainda sobre as relações éticas de amizade. Nesse sentido, a escola pode buscar 

se tornar um espaço propício a “formação social e cultural de apropriação de conhecimento” 

(MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 59).  

A pesquisa de Calixto (2017) sobre os Memes, elementos da cultura digital que trazem 

em si mensagens verbais e visuais feitas a partir de recortes e colagens, destaca que tais memes 

e a internet são espaços educativos permeados de mensagens, jogos de linguagem e pela zoeira. 

Logo, a cultura que crianças e jovens vivenciam é marcada por fluxo comunicacionais, 

descentralizado, com linguagens híbridas e intertextuais. Assim, para que ocorra uma 

interlocução com os discentes é fundamental compreendê-los enquanto parte das vivências dos 

alunos.  

Nessa perspectiva, Andrade (2013) frisa que na cultura digital surge a oportunidade de 

professores atuarem de maneira criativa nos espaços virtuais. Para tanto é necessário alterar 

práticas pedagógicas, mentalidade e postura de uso diante das TIC, tidas ainda como 

instrumentos utilitaristas sem qualquer implicação com as necessidades de aprendizagem dos 

alunos nessa nova realidade virtualizada. Dessa forma, a pesquisa nos alerta para a necessidade 

de compreender a dimensão da apropriação das tecnologias por parte da equipe da escola, para 
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assim romper com práticas tradicionais, verticalizadas e hierarquizadas, mas invertendo a 

direção entre os sujeitos que aprendem e ensinam. 

No que diz respeito ao professor em meio à cultura digital, Maximino (2018) o retrata 

como “imigrante digital” que convive com o desafio de refletir e incorporar novas formas de 

ensinar que contribuam para diferentes maneiras de aprendizagem e visem a construção de 

oportunidades significativas de conhecimentos e valores. Neste sentido, o docente poderá 

ultrapassar o ensino de conteúdos, possibilitando ações para que o aluno desenvolva com 

autonomia e senso crítico, por meio de suas experiências nos espaços sociais ampliando 

vivências no âmbito escolar. Discorrendo sobre tal perspectiva, a pesquisa de Martins (2012) 

acrescenta que na era da cultura digital em rede, está cada vez mais difícil considerar o professor 

como centro da direção voltada ao aluno. O que ocorre é um descentramento do processo, 

emergindo assim a necessidade de o professor atuar como mediador e facilitador e não mais 

como detentor do conhecimento. 

Para incorporar a discussão sobre o processo de ensino-aprendizagem na cultura digital, 

voltamos a pesquisa de Cônsolo (2014) por apresentar com ênfase na escola vygotskyana e em 

Piaget (1974) como se configura a aprendizagem. Para a escola vygotskyana, as experiências 

humanas são determinadoras para o desenvolvimento dos sujeitos. Dessa forma, quanto mais 

experiências vividas, maior a probabilidade de aprendizagem. Entendendo que os estudantes 

experienciam cotidianamente as tecnologias da informação e comunicação, tais artefatos podem 

aumentar as potencialidades do processo de ensino-aprendizagem. Já Piaget (1974) retrata a 

aprendizagem como um processo de evolução que se dá a partir da interação com o meio. Para 

tanto, o sujeito precisa estar exposto a um determinado aprendizado, sendo o ambiente um 

importante elemento para que ocorra ou não tal aprendizagem. 

Nessa direção, em sua pesquisa Salatino (2014) discute sobre a necessidade de uma nova 

pedagogia que combine aprendizagens personalizadas e aprendizagens coletivas em rede. Mais 

do que uma incorporação das bases tecnológicas na escola, é necessário que o uso das TIC 

acompanhe as mudanças de nossa relação com o saber. Nesse sentido, o pesquisador traz como 

centro da discussão a necessidade de aprendizagens coletivas e colaborativas no contexto da 

cultura que carrega em si dispositivos com essas potencialidades. 

Partindo dessa premissa, em seu estudo Pimentel (2015) destaca que a escola demanda 

conhecer a maneira que os alunos usam e incorporam as tecnologias no seu cotidiano e ainda 

analisar como podem utilizá-las para aprender seja no ambiente da escola ou em casa. Diante 

de tais demandas, é preciso repensar o paradigma do ensino focalizado em conteúdos e que 

desconsidera o aspecto metodológico. É necessário pensar e estruturar uma metodologia que 
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favoreça a relação do aluno com a aprendizagem. A sua pesquisa ainda relata que enquanto não 

superarmos uma educação conteudista e bancária estaremos fadados a utilizar qualquer artefato 

apenas como um adereço, como mais um detalhe superficial. Já a pesquisa de Moura (2015) e 

Costa (2012) nos alerta que a inserção das TIC no processo de ensino-aprendizagem pode 

contribuir com a aproximação de professores e alunos. Todavia, inserir tais tecnologias no 

âmbito da sala de aula primeiro é necessária a aceitação do professor que tenta se adaptar ao 

novo modelo de sociedade transitória. 

Nesse viés, Soares (2011) destaca a importância de um sistema denominado de SIGES, 

para o trabalho de gestores em escolas. O sistema facilita os tramites burocráticos por organizar 

relatórios, notas e frequências dos alunos. Apesar das possibilidades que o sistema oferece, os 

diretores desconsideram tais dados para tomada de decisões. 

No que toca à discussão sobre a imersão das tecnologias digitais nas instituições 

escolares através das políticas educacionais trazemos a pesquisa de Richiteli (2017) que à luz 

dos programas PROINFO – Programa Nacional de Tecnologia Educacional, PROUCA – 

Programa Um Computador por Aluno, PROINFO Integrado – Programa Nacional de Formação 

Continuada em Tecnologia Educacional, Programa Mídias na Educação, Programa Banda 

Larga nas Escolas, SRM – Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais e 

por fim Programa Tablet Educacional, discute que tais programas propuseram a incluir 

digitalmente professores e alunos de todo país, para tanto as tecnologias digitais foram 

distribuídas nas escolas com intuito de utilização em práticas de ensino. Desse modo, a pesquisa 

de Richiteli (2017) ressalta a importância de além da infraestrutura, recursos técnicos ou 

conhecimentos específicos para utilizar as tecnologias digitais, é necessário considerar o 

investimento na formação de competências pedagógicas e metodológicas voltadas para a 

concepção e organização de ambientes de aprendizagem nos quais permitam que os professores 

sejam capazes de lidar com as novas demandas advindas da cultura digital. Problematizando a 

imersão das tecnologias nos espaços escolares por meio de tais propostas governamentais, o 

pesquisador nos alerta que notebooks, lousas digitais interativas, WiFi chegam às escolas, 

porém na maioria das vezes funcionam tecnicamente, sem uso criativo, criterioso pelos sujeitos. 

Isso ocorre seja pela falta de estrutura ou formação dos professores, dessa forma, tais artefatos 

acabam pouco contribuindo com o acesso à informação. 

O aprofundamento analítico das referidas pesquisas, permitiu desvelar as implicações 

advindas à sociedade contemporânea influenciada pela cultura digital em rede e suas 

reverberações para o cenário educativo. Assim como nos demais espaços sociais, as tecnologias 

digitais modificam a dinâmica da escola e ampliam as possibilidades de desenvolver práticas 
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de ensino colaborativa e participativa. Desse modo, na escola, enquanto espaço social 

formativo, recai a necessidade de acompanhar as profundas transformações que ocorrem na 

sociedade que cria e ressignifica, rapidamente e em grande escala, informação e conhecimento 

de maneira nunca presenciada. Com isso, as demandas educativas vão alargando-se, 

metodologias precisam ser repensadas com o objetivo de formar sujeitos capazes de aprender 

com autonomia, criatividade, responsabilidade e criticidade. 

Neste sentido, o segundo momento do nosso Estado da Arte abordamos especificamente 

sobre o nosso objeto investigativo, o PROINFO, com a intenção de compreendermos e 

conhecermos sob diferentes perspectivas a atuação do programa para o desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem.  

 

3.2 A POLÍTICA DO PROINFO EM INVESTIGAÇÕES 

 

O direcionamento do nosso estudo é impulsionado por discussões sobre a política do 

PROINFO atuada pelos docentes/atores políticos. Neste sentido, é fundamental que o nosso 

Estado da Arte contemple pesquisas dedicadas ao PROINFO em diferentes contextos, visto que 

na política existe um campo de atuação de diferentes atores (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 

2016).  

Desse modo, o segundo momento do Estado da Arte apresenta pesquisas acadêmicas 

realizadas sobre a política do PROINFO em seu campo de interpretação e atuação. Uma política 

de nível nacional, com milhares de escolas contempladas, diversos artefatos tecnológicos 

distribuídos para alunos e professores tende a ser objeto investigativo no âmbito científico a 

partir de diferentes lentes e vertentes discursivas. Sabendo do objetivo norteador do programa 

PROINFO desde a sua formulação inicial em 1997: promover o uso pedagógico dos recursos 

digitais na Educação Básica, selecionamos o descritor para as buscas, ainda na BDTD, a partir 

de elementos que nos forneçam subsídios para compreendermos o funcionamento da política 

do PROINFO em meio as demandas do processo de ensino-aprendizagem no cenário das 

escolas. 

Filtramos as buscas a estudos realizados nos últimos 05 anos, ou seja, entre os anos de 

2015 a 2020, tendo em vista que tal recorte de tempo nos aproxima de produções mais 

atualizadas sobre o programa PROINFO. Utilizamos nas buscas o seguinte descritor: 

PROINFO e o processo de ensino-aprendizagem, encontramos então 07 trabalhos. A partir de 

tais resultados verificamos aqueles norteados pela discussão e problematização do PROINFO 

enquanto política de apoio pedagógico, levando em consideração sua participação no processo 
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de ensino-aprendizagem a partir da imersão das tecnologias digitais no âmbito escolar. Apesar 

de alguns títulos apresentarem, panoramicamente, essa discussão, ao lermos os resumos, as 

palavras-chave, a introdução, a metodologia, os resultados e as considerações finais, 

constatamos que apenas 05 desses trabalhos atendiam aos nossos interesses (05 dissertações). 

As produções selecionadas são distribuídas em 04 programas de Pós-Graduação de 04 

Instituições de Ensino Superior (IES) das regiões Sudeste (01 trabalho), Norte (01 trabalho) e 

Nordeste (03 trabalhos). As publicações são oriundas da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte – UFRN, Universidade Federal da Paraíba – UFPB, Universidade Federal de Minas 

Gerais – UFMG e Universidade Federal do Tocantins – UFT. Desse modo, chama a atenção o 

fato de todas as pesquisas selecionadas para nossa análise estarem concentradas apenas em IES 

federais. 

O objeto investigativo dos estudos é o PROINFO, todavia, no processo de análise foi 

possível extrair os temas de cada pesquisa, dentre os quais estão: avaliação do PROINFO (2 

trabalhos), uso pedagógico das tecnologias (2 trabalhos), inclusão digital na política do 

PROINFO (1 trabalho). 

O Quadro 3 apresenta o resumo das produções eleitas. Tal esboço traz o título da 

pesquisa, autor, ano, IES e a natureza. Para compreendermos o intuito de cada estudo 

apresentamos o objetivo norteador e por fim os resultados alcançados. 

 

Quadro 3: Resumo das produções acadêmicas sobre a política do PROINFO no 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 

PROINFO E O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Título / Autor / Ano / IES Natureza Objetivo Resultados 

Inclusão digital e educação: uma 

avaliação do PROINFO em So-

bral/CE. RODRIGUES (2017) / 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

– UFRN.  

 
 

DISSERTAÇÃO Avaliar a efetividade do Pro-

grama Nacional de Informá-

tica na Educação – ProInfo no 

município de Sobral, no Es-

tado do Ceará. 

Insuficiências na infraestrutura dos 

laboratórios de informática, além 

de lacunas quanto a utilização das 

TIC no processo de ensino-aprendi-

zagem. 

Tecnologia e educação no Ensino 

Médio: um estudo da implantação 

do Programa Nacional de Tecno-

logia Educacional (PROINFO). 

DISSERTAÇÃO Investigar as contribuições do 

Programa Nacional de Tecno-

logia Educacional (ProInfo) 

no Ensino Médio da Rede Pú-

blica Estadual de Ensino de 
Minas Gerais (RPEEMG) 

As TIC têm favorecido o processo 

de ensino-aprendizagem, bem como 

a inclusão digital. Entretanto, há ne-

cessidade de investimentos na for-
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Fonte: Dados da autora, 2021. 

 

De posse desses textos, concentramos a análise a partir de três eixos discursivos: 1) 

funcionamento e eficácia do PROINFO 2) o PROINFO como política de inclusão digital 3) a 

atuação docente na política do PROINFO para o desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem. Optamos por apreciar as pesquisas através de tais eixos para facilitar a análise e 

torná-la concisa. Reiteramos que os eixos elencados emergiram das leituras dos títulos das 

pesquisas, resumos, introdução e considerações finais. 

Nessas leituras, procuramos analisar como a política do PROINFO se apresenta nas 

pesquisas acadêmicas. Logo, nossa inquietação inicial pauta-se em saber de que modo os 

autores discutem a política do PROINFO, quais os embasamentos metodológicos adotados, 

quais sujeitos participaram de suas investigações, como o PROINFO é atuado no contexto de 

interpretação e ressignificação. 

Partindo desses princípios, informamos as abordagens empregadas nas investigações, 

estando presente a abordagem qualitativa (2 pesquisas) e a abordagem quali-quantitativa (3 

VIEIRA (2017) / UNIVERSI-

DADE FEDERAL DE MINAS 

GERAIS – UFMG. 

mação continuada do professor, re-

lacionada ao uso das TIC na prática 

docente. 

O uso das tecnologias da informa-

ção e comunicação pelo professor 

de geografia na cidade de Cam-

pina Grande – PB. ALENCAR 

(2017). UNIVERSIDADE FE-

DERAL DA PARAÍBA – UFPB. 

DISSERTAÇÃO Analisar a inserção do Pro-

grama Nacional de Tecnolo-

gia Educacional (ProInfo) nas 

instituições públicas da edu-

cação básica. 

O Programa é parcialmente eficaz, 

ao cumprir, apenas em parte, os ob-

jetivos originais do programa, que 

são: proporcionar a inclusão digital 

e servir como ferramenta de apoio 

pedagógico e, dessa forma, não 

atende de maneira satisfatória aos 

alunos dos anos finais do Ensino 
Fundamental. 

Tecnologias digitais e educação: 

uma avaliação da implementação 

do PROINFO no município de 

Brejo Santo/CE. SANTOS 

(2018). UNIVERSIDADE FE-

DERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE – UFRN.  

 

DISSERTAÇÃO Avaliar a implementação do 

ProInfo no município de Brejo 

Santo/CE no período 2007-

2017 segundo a percepção dos 

atores envolvidos no processo 

de execução do programa na 

cidade citada. 

Há uma carência ao que tange à ma-

nutenção na infraestrutura dos labo-

ratórios de informática. Contatou-se 

e que as ações adotadas pelo muni-

cípio são insuficientes. Pôde-se per-

ceber também que as ações dos pro-

fessores em utilizar as tecnologias 

digitais enquanto apoio pedagógico 

são de certa forma ainda iniciais, 

precisamente porque a escola não 

oferece as condições necessárias 

para o desenvolvimento do seu tra-
balho. 

Avaliação de políticas públicas 

de educação: uma análise da efi-

cácia do Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional 

(PROINFO) no município de Gu-

rupi-TO.  RODRIGUES (2019).  

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO TOCANTINS – 

UFT. 

 

DISSERTAÇÃO Analisar a eficácia do 

PROINFO, no que concerne à 

inclusão digital e ao apoio pe-

dagógico, em escolas do En-

sino Fundamental, nos anos fi-

nais, no Município de Gurupi-

Tocantins. 

O Proinfo, enquanto política pública 

direcionada para inclusão digital, 

promoveu no início de sua implan-

tação uma digitalização apenas nos 

recursos tecnológicos, quando se fa-

zia presente também, e primeira-

mente, uma “digitalização” em ní-

vel de formação humana, chegaram 

os recursos e a passos lentos as for-

mações. 
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pesquisas). No que diz respeito ao contexto em que as investigações foram realizadas há uma 

predominância de estudos em escolas de Ensino Médio pertencentes a rede estadual de ensino 

(3 pesquisas), escolas municipais (2 pesquisas), além de secretaria municipal de educação (1 

pesquisa). Os sujeitos participantes desses estudos são professores e alunos (3 pesquisas), 

gestores das escolas e do programa, e alunos (1 pesquisa), professores de Geografia, 

coordenador do NTE e o técnico responsável pela manutenção dos laboratórios de informática 

das escolas (1 pesquisa). A metodologia apropriada para construção dos dados parte de 

entrevistas semiestruturadas, revisão bibliográfica, aplicação de questionários, observação 

participante e não-participante. 

Informamos que as discussões tratadas no eixo discursivo a seguir, sobre o 

funcionamento e a eficácia do PROINFO nas escolas, são destinadas a apresentar o 

desenvolvimento do programa no contexto da prática. Nesse sentido, buscamos nas pesquisas 

compreender como se encontra a infraestrutura dos laboratórios, quais os suportes técnicos e 

pedagógicos ofertados, os investimentos em equipamentos e formação de profissionais, 

acompanhamento e avaliação do programa nas escolas em que os autores desenvolveram suas 

pesquisas. 

Ao descrever e analisar o desenvolvimento da política do PROINFO em uma escola 

de Ensino Médio da rede estadual em Belo Horizonte – MG, Vieira (2017) aponta um 

desconhecimento de alguns professores sobre esse programa, ainda que a instituição na qual 

esses professores atuam tenha sido beneficiada por essa política. Segundo o pesquisador quando 

os participantes foram questionados sobre o PROINFO 66,7% responderam que nunca ouviram 

falar, enquanto apenas 33,3% dizem ter conhecimento. Rodrigues (2017) também aponta esse 

achado em sua pesquisa e ressalta que o problema reside principalmente na insuficiência de 

cursos de capacitação para professores. 

No que se refere a estrutura física dos laboratórios de informática do PROINFO e dos 

recursos que o programa oferece, em sua pesquisa Rodrigues (2017) nos mostra que nas 08 

escolas selecionadas há um extremo de realidades diferentes. Enquanto escolas possuíam uma 

estrutura física de excelência e com uso frequente dos computadores, outras escolas tinham 

laboratórios subutilizados, fechados e com número reduzido de artefatos funcionando. Para o 

pesquisador, as deficiências observadas no contexto da atuação do PROINFO impedem o 

desenvolvimento de atividades plenas nos laboratórios, além de ferir um dos princípios básicos 

do PROINFO que é equipar as escolas com aparatos tecnológicos e garantir a manutenção. 

Em sua pesquisa, Vieira (2017) reconhece o empenho da escola e do governo em 

oferecer condições adequadas para o aproveitamento das TIC. Desse modo, o pesquisador 
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ressalta que o PROINFO tem se constituído positivamente na escola em que sua pesquisa foi 

realizada, no entanto pontua insatisfação dos docentes a aspectos como falta de ambientes e 

salas de aula em condições da prática tecnológica, dispersão dos alunos no uso das TIC em 

atividades escolares, quantidade insuficiente de computadores para atender alunos e 

professores, além de entraves menores, mas que não são resolvidos como falta de tomadas nos 

locais próximos aos computadores. 

Nesse viés, em sua pesquisa Rodrigues (2019) concluiu que existe uma boa 

manutenção dos computadores dos laboratórios de informática para utilização no ambiente 

escolar, além de uma estrutura adequada à realidade das escolas. Desse modo, torna-se possível 

ao professor organizar seu planejamento incluindo um computador por aluno. Já Santos (2018) 

observou que em algumas escolas participantes de seu estudo, a infraestrutura não é suficiente 

para atender as demandas de uma escola imersa no contexto da cultura digital.  O pesquisador 

ressalta que o programa funcionou, mas não uma houve uma continuidade e pouco a pouco 

acabou sendo defasado. 

Investigando a atuação dos professores de Geografia na política do PROINFO em 25 

escolas do Estado da Paraíba, Alencar (2017) revela em sua pesquisa um significativo número 

de TIC distribuídas pelo PROINFO. Apesar disso, a pesquisa discute tensões vividas no 

cotidiano da atuação dessa política, sendo ocasionadas pelas lacunas nos serviços de suporte 

pedagógico e técnico fornecidos pelo NTE de Campina Grande – PB. Os dados apontam uma 

insatisfação de muitos professores no que se refere ao acompanhamento e manutenção do 

programa nas escolas. Os participantes afirmam que o suporte técnico de excelência é uma 

realidade apenas para escolas localizadas em bairros centrais de Campina Grande. 

Vale ressaltar que dentre as cinco pesquisas analisadas, todas destacam a existência de 

deficiências quanto a formação de professores para o desenvolvimento de práticas de ensino 

com o uso das TIC ofertadas pelo PROINFO. Além disso, constatamos nos estudos recorrentes 

menções a problemas como infraestrutura (3 pesquisas), ausência de conexão à internet (4 

pesquisas), descontinuidade das ações do programa (4 pesquisas). 

No que diz respeito ao PROINFO como política de inclusão digital, direcionamo-nos 

aos estudos de Rodrigues (2017), Alencar (2017) e Rodrigues (2019) ao demostrarem tentativas 

de efetivação da inclusão digital no espaço escolar, pautadas principalmente no forte 

investimento em políticas com tal finalidade, como o PROINFO. Ao passo que os 

pesquisadores apontam a relevância dessa política de tecnologia educacional para incluir os 

sujeitos no mundo tecnológico, também ressaltam fatores que impedem tal inclusão. A pesquisa 

de Rodrigues (2017) concluiu que os docentes se encontram insatisfeitos quanto às estruturas 
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dos artefatos tecnológicos, a conexão à internet é uma delas. Além disso, os alunos são 

proibidos de utilizarem os seus celulares na escola, sendo assim as escolas apresentam 

dificuldades de adaptarem os métodos de ensino às novas demandas da cultura digital.  

Já Alencar (2017) evidencia em seu estudo através dos discursos docentes que a inclusão 

digital não foi alcançada, principalmente pelo baixo investimento na continuidade de ações da 

política do PROINFO. Os docentes pesquisados afirmam que apenas distribuir computadores 

não significa efetividade na proposta de inclusão digital. Além desses fatores, a pesquisa de 

Rodrigues (2019) acrescenta a necessidade de capacitar os professores para o uso das TIC em 

prol da melhoria da aprendizagem. O pesquisador também destaca que os alunos não têm acesso 

desejado às tecnologias digitais e isso configura uma dificuldade observada.  

Sabendo que o PROINFO é uma política educacional cujo delineamento depende tão 

drasticamente da adesão do professor (CASTRO, 2011), buscamos no eixo a seguir discorrer 

brevemente através das pesquisas que compõem esse Estado da Arte, compreender a atuação 

docente na política desse programa para o desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem.  

Na concepção dos professores participantes da pesquisa de Rodrigues (2017) ainda é 

latente o desconhecimento sobre metodologias que se alinhem ao uso do laboratório e dos 

aparatos tecnológicos. De modo geral, os professores consideram que não basta utilizar as TIC 

no processo de ensino-aprendizagem sem finalidades definidas e construtivas. É necessário 

planejamento e traçar finalidades claras para que as TIC possam contribuir com o processo. A 

pesquisa retrata as dificuldades que muitos professores enfrentam ao tentar acompanhar a rápida 

evolução tecnológica. Segundo os professores entrevistados foram realizadas estratégias de 

convencimento sobre as melhorias que podem ser atingidas com a sua adesão (RODRIGUES, 

2017). Os alunos são mencionados na pesquisa como sujeitos que acessam a todo tempo os 

mais variados tipos de informação, e nesse percurso os professores possuem a missão de 

direcionar tal acesso, e, consequentemente, utilizar as TIC no processo de ensino-aprendizagem 

para que não se perca o vínculo entre professor e aluno.  

Em suas pesquisas Santos (2018) e Rodrigues (2019) também relatam a resistência de 

alguns professores para utilizarem o laboratório do PROINFO. Rodrigues (2019) aponta alguns 

fatores que contribuem para isso, tais como a falta de capacitação, que não ocorre há muito 

tempo, ou simplesmente, por não ter intimidade com a tecnologia a ser usada. Alguns 

participantes também reclamam da falta de autonomia para utilizar o laboratório. Já Santos 

(2018) declara que a dificuldade reside na própria vontade dos professores em buscar novos 
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métodos de ensino que se vinculem não somente as tecnologias digitais, mas as vivencias dos 

sujeitos que já nasceram na era da informática. 

Em suma, em seu estudo Rodrigues (2019) concluiu que o ensino com o apoio dos 

laboratórios necessita ser mais frequente e direcionado pedagogicamente, para que possa 

refletir na melhoria do aprendizado. Santos (2019) acrescenta que as ações de professores 

voltadas ao uso pedagógico das tecnologias vão mais na direção pessoal do que institucional, 

são alguns professores que entendem a necessidade da atualização de suas práticas.  

Diferentemente dos docentes participantes das pesquisas expostas anteriormente, Vieira 

(2017) encontra em seu estudo uma excelente aceitação do corpo docente para com as 

tecnologias digitais no processo educativo. Neste sentido, nas escolas pesquisadas ficou 

perceptível que interligar as TIC a práticas de ensino-aprendizagem favorece o 

desenvolvimento do processo de aprendizagem, faculta novos conhecimentos e desperta novos 

horizontes e perspectivas à educação. Quando questionados sobre o uso do laboratório 83,3% 

dos professores afirmam utilizarem, enquanto 16,7% não fazem tal uso. O tempo do uso por 

eles é relativamente curto, variando entre 1 a 4 horas por mês. O pesquisador observou que 

existe dificuldade de uma pequena parcela dos professores ao utilizarem o laboratório do 

PROINFO.  

Contribuindo com essa questão Alencar (2017) discute a partir dos dados encontrados 

em seu estudo que as TIC potencializam práticas pedagógicas que ultrapassam as formas 

tradicionalistas de ministrar aulas. No entanto, para que isso ocorra, é urgente o investimento 

não apenas na entrada de recursos tecnológicos nas escolas, mas também em formações 

continuadas direcionadas aos professores, pois são eles que estão na linha de frente do processo 

de atuação do PROINFO e de ensino-aprendizagem. No decorrer da pesquisa, os professores 

relataram algumas práticas direcionadas ao ensino de Geografia com o uso de recursos 

tecnológicos, dentre os mais citados estão o Google Earth, infográficos e Google Maps.  

Contudo, ao longo do desenvolvimento desse Estado da Arte  percebemos elementos 

importantes e merecedores de destaques, a saber: com o intuito de acompanhar essa nova 

realidade social e cultural mediada pela forte presença das tecnologias o Governo Federal 

idealiza e implementa o PROINFO, a partir daí os equipamentos tecnológicos chegaram as 

escolas públicas, cursos de formação docente foram realizados, todavia, através dos estudos 

analisados percebemos que não houve garantia da efetivação de uma cultura digital, inclusão 

digital e consistente presença das TIC no processo de ensino-aprendizagem. 

Apesar do PROINFO se constituir como política que visa a utilização de artefatos 

tecnológicos em práticas pedagógicas, antes de tudo o professor precisa estar implicado com 
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tal uso e com os nativos digitais, assumir uma postura mediadora do processo educativo e 

considerar as TIC como aliadas para não cair na armadilha de utilizá-las de maneira técnica e 

instrumental em aulas meramente expositivas. 

Assim, percebemos a necessidade de investimento na formação de professores para que 

haja garantia de espaços de reflexão sobre a utilização das TIC por estes e pelos alunos, pois 

estes sujeitos são praticantes que atuam e interagem nas redes e precisam construir 

competências necessárias no contexto digital. 

Nesse sentido, é pertinente compreendermos como os professores e demais profissionais 

atuam nas políticas como a do PROINFO. Para Bowe, Ball e Gold (1992, p. 22): 

 
Os profissionais que atuam no contexto da prática [escolas, por exemplo] não 

enfrentam os textos políticos como leitores ingênuos, eles vêm com suas histórias, 

experiências, valores e propósitos [...]. A questão é que os autores dos textos políticos 

não podem controlar os significados de seus textos. [...] Interpretação é uma questão 

de disputas. 

 

 Nessa tessitura, vários sujeitos vão delineando a urdidura das ações, leituras e 

interpretações dos textos políticos a partir de seus próprios interesses. No exame das pesquisas 

de Ferreira (2014) e Menezes (2013) depreendemos a maneira como a escola tem empregado 

os dispositivos digitais em suas práticas cotidianas, os pesquisadores trazem para o centro da 

discussão a negação e até mesmo condenação de alguns professores no que diz respeito ao uso 

de tais artefatos pelos alunos, a perspectiva teórica subsidiada em Stephen Ball e Richard Bowe 

nos revela que essa, também, configura-se como uma postura política. Ou seja, aquilo que 

professores e demais profissionais pensam e acreditam têm implicações para o processo de 

implementação de políticas como a do PROINFO. 

Pelo observado, reforçamos a necessidade de pesquisas voltadas à relação de 

professores e alunos na cultura digital; incorporação da cultura digital em documentos 

normativos como da Base Nacional Comum Curricular (BNCC); experiências educativas sobre 

segurança digital; aprofundamento sobre a cultura digital sob a ótica política, econômica e 

social; impactos do PROINFO no processo de ensino-aprendizagem em escolas da zona rural.  
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4   O PROINFO COMO POLÍTICA RESSIGNIFICADA NO CONTEXTO DA 

PRÁTICA 

 

Nesta seção é analisada a produção dos dados por meio das entrevistas semiestruturadas 

realizadas com quatro professores que atuam a política do PROINFO nas duas escolas 

participantes da pesquisa. Vale relembrar que as entrevistas foram mediadas pelos seguintes 

eixos discursivos: a proposta do PROINFO como política de inserção das tecnologias digitais 

no contexto escolar; a atuação da política do PROINFO no desenvolvimento do processo de 

ensino-aprendizagem. 

 Para apresentar e discutir a construção, estruturamos a seção em 2 subseções, sendo 

estas: “processos de interpretação e tradução da política do PROINFO pelos docentes” 

sequenciado por “o professor atua e ressignifica: sentidos e práticas educativas tecidas pelos 

docentes a partir do PROINFO”. Destacamos que as subseções foram produzidas a partir dos 

eixos discursivos norteadores das entrevistas, com base nisso a primeira subseção é 

desenvolvida com base no eixo discursivo que ambiciona perceber a proposta do PROINFO 

como política de inserção das tecnologias digitais no contexto escolar sob a ótica docente. Já a 

segunda subseção é alicerçada nos discursos dos depoentes sobre a política do PROINFO em 

atuação pelos docentes com vista no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.  

De antemão, apresentamos brevemente os atores/professores da pesquisa. O professor 

F115 possui graduação em Engenharia Civil e especialização em Engenharia de Instalações 

Prediais e possui experiência como docente no Ensino Superior e há um ano e meio leciona 

disciplinas no curso Técnico em Edificações16 na Escola Net. O professor F2 possui graduação 

em Engenharia Civil e especialização em Estrutura de Concreto Armado. Há um ano e meio 

ministra aulas de disciplinas do curso Técnico em Edificações na Escola Net. Já o professor F3 

possui formação no curso de Tecnólogo em Desenvolvimento de Sistemas para Web. Há dois 

anos leciona disciplinas no Curso Técnico de Informática17 na Escola Web. Por fim, o professor 

F4 possui licenciatura em Letras Língua Portuguesa e especialização em Educação e 

                                                             
15 Para assegurar o anonimato dos professores participantes da pesquisa os identificaremos através dos nomes 

fictícios Professor F1, Professor F2, Professor F3 e Professor F4. Os professores F1 e F2 são vinculados à Escola 

Net, enquanto os professores F3 e F4 atuam na Escola Web. 
16 O curso faz parte do Programa Brasil Profissionalizante e Ensino Médio Integrado e é voltado para alunos que 

estão ingressando no 1º ano do Ensino Médio. Com duração total de três anos, o principal objetivo é proporcionar 

formação de profissionais na área de construção civil. 
17 O curso técnico de nível médio em informática na forma articulada integrada ao Ensino Médio em tempo integral 

possui carga horária total de 4.200 horas, com duração de três anos, sendo a carga horária anual de 1.400 horas e 

a semanal de 35 horas aulas. Voltado a estudantes que estão ingressando no 1º ano do Ensino Médio, o objetivo 

principal é a formação profissional técnica na área de informática. 
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Contemporaneidade. Ministra aulas da disciplina de língua portuguesa no Ensino Médio há 5 

anos. 

Destacamos que os docentes atuantes nos cursos de formação técnica, ofertados pela 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, são contratados pela Secretaria de Estado da 

Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer – SEEC/RN através de um processo seletivo. O 

contrato tem duração de 12 meses, prorrogável por igual período. Os profissionais que não 

possuem licenciatura estão aptos a ministrar aulas nos cursos técnicos, desde que comprove 

formação específica na área correlata. 

 

4.1 PROCESSOS DE INTERPRETAÇÃO E TRADUÇÃO DA POLÍTICA DO PROINFO 

PELOS DOCENTES  

 

Como já discutimos nas seções anteriores, a atuação docente na política é potencializada 

por demandas de interesses e interpretações deflagradas no contexto escolar, isso significa que 

as tecnologias oferecidas pelo PROINFO não podem ser reduzidas a um fator técnico, e sim 

como fator político, percebido pela forma em que são ofertadas, empregadas e produzidas 

(BONILLA, 2002). 

Visando compreender o PROINFO como política interpretada e encenada de diferentes 

formas, produzimos uma interlocução entre os discursos dos professores participantes desse 

estudo com: 

 

Figura 4: Interlocuções para produção da análise das entrevistas com docentes. 

 

Fonte: Dados da autora, 2021. 

Referencial teórico: ciclo de 
política de Bowe, Ball e Gold 
(1992); teoria da atuação de 

Ball, Maguire, Braun (2016); 
TIC na educação em Kenski

(2007).

Pesquisas do 
Estado da 

Arte

Documentos 
oficiais do 
PROINFO

Documento da 
Base Nacional 

Comum 
Curricular 
(BNCC)

Diálogo entre os 
professores/

atores
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Como ilustramos na figura, em nosso referencial teórico nos apropriamos da abordagem 

do ciclo contínuo de políticas de Bowe, Ball e Gold (1992) a nível de leitura do PROINFO não 

como política dada, mas como uma política recontextualizada. Nesse processo analítico, 

discutimos sobre o PROINFO envolvido em um conjunto complexo de interpretações e 

traduções nas duas escolas, que possuem seus próprios interesses, suas demandas, sua posição 

na sociedade, sua relação com o Estado e sua cultura. Em meio a compreensão de que políticas 

não são meramente implementadas, mas colocadas em ação por sujeitos possuidores de 

convicções e interesses próprios, sob a luz da teoria da atuação de Ball, Maguire, Braun (2016) 

propomos perceber a política do PROINFO atuada pelos docentes no contexto da prática. 

Além disso, utilizamos o levantamento e a análise de algumas pesquisas que compõem 

o nosso Estado da Arte. Ao revisitar algumas destas pesquisas, almejamos promover um diálogo 

entre aspectos encontrados no nosso estudo com os resultados alcançados por outros 

pesquisadores sobre o mesmo objeto investigativo em contextos diferentes.  

Mais uma vez, utilizamos os documentos oficiais do PROINFO como a portaria 

6.300/2007 que apresenta o texto reformulado e o documento Diretrizes do PROINFO. As 

normativas oficiais serão utilizadas a nível de percepção da política posta em prática em meio 

a posturas criativas e éticas dos atores/professores, que mesmo se deparando com antagonismos 

e limitações, os quais não estão previstos nos documentos, tais sujeitos buscam atuar para 

atender as demandas dessa política. De acordo com Ball (2016, p. 22) e seus colaboradores “os 

elaboradores de políticas não costumam levar em conta a complexidade dos ambientes de 

atuação da política institucional”. Por isso, a compreensão contextual do PROINFO se faz 

necessária, assim serão clarificadas através da dinâmica de cada escola, as interpretações, 

recontextualizações e atuações sobre esses textos legais. Consultaremos também a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), considerando o que este documento norteador da 

Educação Básica prevê sobre o uso das tecnologias digitais no processo de ensino-

aprendizagem. 

Procuraremos fomentar, quando necessário, um diálogo construtivo entre os discursos 

dos professores participantes do estudo. A intenção não parte da ideia de contraposição entre 

as falas ou apontar discursos mais ou menos coerentes, mas de colaboração e complementação. 

 

4.1.1 Considerações sobre a proposta oficial do PROINFO: os atores em interpretação 

 

A Escola Net aderiu à proposta do PROINFO em 2008 e somente dois anos mais tarde, 

em 2010, o laboratório de informática é implantado na instituição. Naquele momento, 12 
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computadores foram recebidos e instalados para serem utilizados nas atividades educativas. Já 

a Escola Web aderiu à política do PROINFO em 2007 e um ano depois a estrutura física é 

montada para receber 16 computadores.  

Instigados a relatarem suas principais impressões sobre a proposta do PROINFO, logo, 

os docentes revelam um certo desconhecimento quanto ao programa, embora estejam 

colocando a política do PROINFO em ação no contexto da prática. Assim enunciam os 

professores F2 e F4: 

 
Eu não tenho como avaliar esse programa, pois nunca me foi apresentado e nem sabia 

que existia. Eu só sabia que a escola tinha recebido um pregão de computadores de 

um programa. Faço uso do laboratório de informática, mas desconhecia que era do 

PROINFO. (PROFESSOR F2). 

 

Não conheço. Primeiro contato foi através da sua pesquisa. Agora, eu reconheço o 

discurso de se trabalhar a informática e o laboratório. (PROFESSOR F4). 

 

Esse cenário demostra que os docentes acessam os artefatos da política, todavia não 

apresentam conhecimento suficiente sobre as finalidades, dimensões, diretrizes encontradas na 

política do PROINFO escrita. O fato de haver um certo distanciamento das escolas com o 

documento oficial, nos induz a pensarmos que a política acaba sendo atuada mesmo sem o 

reconhecimento dos discursos de seus elaboradores. Ball, Maguire e Braun (2016, p. 14) 

observam que “as políticas não são simplesmente ideacionais ou ideológicas, elas também são 

muito materiais”. As atuações na política não são restritas ou dependentes daquilo que é 

definido nos seus documentos, desse modo, fica evidente nas falas dos depoentes que o 

PROINFO é entendido como materiais da própria política, ou seja, por meio dos recursos 

ofertados e utilizados pelas escolas. 

É interessante frisar que esta constatação coincide com duas pesquisas analisadas no 

nosso Estado da Arte, quando os autores Vieira (2017) e Rodrigues (2017) inferem que o 

PROINFO ainda não se constitui como uma política bem disseminada entre os professores, a 

falta de conhecimento sobre o programa é uma realidade que tem interferido no seu andamento. 

Para Vieira (2017), o fato de os professores estarem alheios a que veio o PROINFO tem tornado 

o processo de inclusão digital moroso no contexto de seu estudo. 

Ainda sobre essa mesma questão o professor F1 argumenta: 

 

Este programa é fundamental, pois já estamos no contexto da indústria 4.0, ou seja, já 

estamos além da internet. É relevante demais para os nossos alunos estarem 

conectados nesse mundo digital que é atualizado o tempo todo e com isso, as 

demandas só aumentam. Precisamos prepará-los para uma realidade que é muito 
exigente e o laboratório pode ajudar nisso (PROFESSOR F1). 
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O professor F1 reconhece o sentido do PROINFO e a partir disso ele expressa suas 

interpretações sobre o programa, as quais estão intimamente ligadas àquilo que é proposto em 

seus textos normativos. Observamos que assim como foi manifestado pelos professores F2 e 

F4, para este sujeito o PROINFO é o laboratório de informática. Ainda que o discurso se 

aproxime do que o programa propõe, a fala generalista não nos revela conhecimento do 

professor sobre a política do programa escrita. 

Chama atenção o fato de que a política tem acontecido nas escolas independentemente 

de uma dura implantação. Lopes (2004, p. 111) nos alerta que “políticas curriculares não se 

resumem apenas aos documentos escritos, mas incluem os processos de planejamento, 

vivenciados e reconstruídos em múltiplos espaços e por múltiplos sujeitos no corpo social da 

educação”. Tal fato ocorre porque atuar sobre as políticas não significa apropriar-se com 

exatidão dos seus textos legais para executá-los com rigor. 

Entendemos que pela sua formação profissional e por atuar o PROINFO em um curso 

de nível técnico que visa formar para o trabalho, o docente se preocupa com o contexto da 

indústria 4.0, que se refere à “revolução tecnológica de sistemas embutidos para o sistema cyber 

físico, representando o advento da quarta revolução industrial no caminho para a internet das 

coisas, dados e serviços” (MARTINS; GONÇALO, 2017, p. 02). Ainda segundo os autores, 

esse advento é marcado pela criação e co-criação de redes de objetos inteligentes os quais 

possibilitam a união entre mundo real e virtual. Nesse engendramento, o produto é capaz de se 

comunicar com as máquinas dizendo o que deve ser feito. Sobre o mundo do trabalho nesse 

contexto, Levy (1999, p. 157) nos diz “trabalhar quer dizer cada vez mais aprender, transmitir 

saberes e produzir conhecimentos”. Num cenário onde as mudanças são rápidas e incessantes, 

as necessidades postas pelo trabalho e a inauguração de novos perfis profissionais são cada vez 

mais singulares e mutantes (KENSKI, 2007). 

Vale lembrar que a política do PROINFO direciona um dos seus objetivos para essa 

finalidade: “V - contribuir para a preparação dos jovens e adultos para o mercado de trabalho 

por meio do uso das tecnologias de informação e comunicação” (BRASIL, 6.300/2007). Nessa 

perspectiva, oportunizar o acesso a artefatos potencializadores de outros fazeres e saberes 

significa articular uma formação voltada à realidade atual. 

No que diz respeito a acompanhar a evolução das tecnologias na sociedade 

contemporânea, o professor F1 pontua como agenda social e ainda atribui ao PROINFO a 

possibilidade de promover a formação de alunos preparados para lidarem com as demandas 

advindas deste cenário. Superando tal compreensão, Kenski (2007, p. 20) declara:  
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A evolução tecnológica não se restringe apenas aos novos usos de determinados 

equipamentos e produtos. Ela altera comportamentos. A ampliação e a banalização do 

uso de determinada tecnologia impõem-se à cultura existente e transformam não 

apenas o comportamento individual, mas de todo o grupo. 

 

Esse sentido atribuído às tecnologias nos afasta de concepções esvaziadas sobre as TIC 

como ferramentas, máquinas e instrumentos a serem empregados nas atividades humanas. 

Muito mais do que isso, as tecnologias influem na dinâmica social, modificando 

comportamentos e pensamentos de um grupo. O computador é um exemplo disso, pois as suas 

potencialidades inerentes transformaram as formas de comunicação, redefiniu o modo de 

adquirirmos conhecimentos e informações e até mesmo inaugurou novos padrões de produção 

e consumo. Contudo, constatamos nos discursos dos professores participantes deste estudo forte 

atrelamento das tecnologias digitais ao uso técnico e instrumental tangível.  

Partindo para outra questão, interrogamos os depoentes sobre a organização do 

programa no contexto escolar, os professores mencionam alguns aspectos merecedores de 

destaque, vejamos: 

 
Não recebi nenhuma visita técnica para verificar o estado dos equipamentos, como 

está o acesso dos alunos ao laboratório, se está precisando de uma nova adequação de 

equipamentos. Para o curso que a escola oferece, que é o curso de formação técnica 

em edificações, é necessário ter equipamentos de ponta para poder rodar os 

programas. (PROFESSOR F2). 

 
A organização torna-se uma bagunça, pois não tem uma pessoa técnica para ser 

responsável. Feliz a escola que tem pelo menos uma pessoa para ligar e desligar o 

computador e auxiliar nisso. Em muitos casos, nós professores que pagamos a 

internet. A gente coloca a internet para fazer o mínimo, uma chamada, essas coisas. 

(PROFESSOR F4). 

 

Os discursos dos professores evidenciam que tanto na Escola Net quanto na Escola Web 

existe uma precariedade quanto a organização do programa. A principal queixa do professor F2 

destina-se à carência de acompanhamento, assistência e avaliação do andamento dessa 

proposta. Desse modo, podemos perceber que as avaliações das condições do laboratório de 

informática, atualização dos recursos disponíveis e o acompanhamento do desenrolar do 

PROINFO são inexistentes no contexto da Escola Net como ressaltou o professor F2. Já o 

professor F4 observa que a política se encontra em desordem e atrela tal fato à ausência de um 

profissional qualificado para fornecer assistência técnica para condução do PROINFO na 

escola. Além disso, o docente cita o acesso à rede de internet como fator limitante para colocar 

a política em ação, para ter esse acesso os professores têm custeado a fim de realizarem 

atividades do cotidiano escolar.  

Quando incitado a relatar suas impressões sobre a organização do PROINFO, o 

professor F1 nos diz: 
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Para introduzir esse programa lá, percebo muito organizado, pois esse programa é 

tecnologia. Então estamos falando de tecnologia na escola. Por mais que tenham as 

limitações, a gente tem acesso a Datashow, os computadores, os professores têm 

acesso a rede de internet para fazer pesquisa, não para todos os alunos, mas temos 
internet (PROFESSOR F1). 

 

Vale relembrar que os professores F1 e F2 lecionam na mesma escola, contudo existe 

uma discrepância de interpretações quanto a organização da política. Para esse depoente, o 

acesso aos recursos digitais é um ponto que fortalece a presença do PROINFO na escola. Com 

essa percepção da realidade os professores desenvolvem a política, Ball e seus colaboradores 

(2016, p. 64) analisam: “escolas encenam políticas em circunstâncias nem sempre de sua 

própria escolha; políticas, literalmente, percorrem diferentes espaços”. Como visto, mesmo se 

deparando com aquilo que os docentes nomeiam de limitações e desorganização, estes assumem 

seus papéis nessa política com ética, criatividade e responsabilidade. 

Considerando que as pretensões do PROINFO se voltam à disponibilidade de artefatos 

e conteúdos digitais educacionais, formação de professores e implementação de estrutura de 

TIC nas escolas (BIELSCHOWSKY, 2009), o Programa Banda Larga nas Escolas foi lançado 

em 04 de abril de 2008 para atender as premissas do PROINFO, e apresenta como finalidade 

“conectar todas as escolas públicas urbanas à internet, rede mundial de computadores, por meio 

de tecnologias que propiciem qualidade, velocidade e serviços para incrementar o ensino 

público no país” (homepage do MEC). 

O serviço de internet deve ser ofertado sem ônus às instituições escolares até o ano de 

2025 e para serem beneficiadas não é preciso inscrição ou adesão, tendo em vista que todas as 

escolas são contempladas a partir do CENSO INEP. A conexão da internet deve ser 

disponibilizada no laboratório de informática, caso a escola possua. De acordo com a homepage 

do MEC, a conexão do Programa Banda Larga nas Escolas é prioritária para atividades 

pedagógicas, podendo ser utilizada em atividades administrativas desde que não interfira no 

uso dos alunos. 

Mesmo com tal garantia, ficou evidente nas falas dos professores entraves 

cotidianamente enfrentados quando se trata do acesso à internet no contexto das duas escolas. 

Frente a isso, os docentes, intencionados em amenizar os efeitos de tal problemática, tem 

tomado para si compromissos que não lhes pertencem como arcar com custos para fornecimento 

de internet para desenvolver atividades na/para a escola como mencionado pelo professor F4. 

Atentos à realidade relatada pelos docentes a respeito da conexão à internet, entramos 

em contato com a gestão de ambas as escolas pesquisadas a fim de procurar saber se o Programa 

Banda Larga nas Escolas beneficiou as instituições. Os gestores afirmaram que sim, no entanto 
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a velocidade e a instabilidade da conexão fornecida pelo programa dificultam o acesso da 

comunidade escolar. Por esse motivo, as escolas contratam serviço de internet particular de 

empresas da cidade. Quanto ao custeio, são utilizados recursos de outros programas 

governamentais como o Programa de Inovação Educação Conectada18. 

Outro questionamento levantado aos professores foi a respeito da infraestrutura e 

manutenção dos laboratórios de informática do PROINFO, eles especificam:  

 

A escola tem uma sala perfeita para o laboratório de informática, mas as instalações 

elétricas não são adequadas, não temos um sistema de rede que possa ligar os 
computadores, as máquinas são ultrapassadas. Dos 12 computadores que estão no 

laboratório, apenas 6 funcionam. Quanto à manutenção, quem faz são os professores 

que tem mais conhecimento de informática. Já tentei consertar algumas máquinas, 

trocá-las, mas infelizmente não temos as instalações adequadas e o suporte técnico. 

Nós não temos ajuda financeira externa. (PROFESSOR F2). 

 

O laboratório é precário e atrasado. São 20 computadores instalados, mas nem todos 

funcionam. Há problemas na rede elétrica da escola, em um laboratório no final do 

ano pegou fogo no quadro de energia. A sala possui ar-condicionado. Quando um 

computador quebra, quem abraçar a causa ajeita. Consegui consertar alguns, mesmo 

não sendo minha responsabilidade, mas abracei a causa. (PROFESSOR F3). 

 

Partindo de tais relatos é possível ter uma dimensão acerca das condições do 

funcionamento do PROINFO em ambas as escolas pesquisadas. Os docentes pontuam 

inconsistências dessa política que repercutem de forma contundente nas suas atuações e 

ressignificações da proposta. Quando nos aproximamos do contexto da prática do PROINFO, 

fica ainda mais evidente que “os textos de políticas são tipicamente escritos em relação à melhor 

de todas as escolas possíveis, escolas que só existem na imaginação febril de políticos, 

funcionários públicos e conselheiros e em relação a contextos fantásticos” (BALL; 

MARGUIRE; BRAUN, 2016, p. 14). 

 O conjunto de entraves elucidado nas falas, nos causa a sensação de que aspectos 

relevantes foram desconsiderados ao implementar a política nas escolas, como por exemplo as 

instalações elétricas. Destacamos que uma das etapas para a adesão ao PROINFO volta-se ao 

provimento de informações relativas ao local onde o laboratório será instalado que, 

comprovadamente, deve atender a critérios como: Exigências mínimas da rede elétrica: 

fornecimento de energia elétrica de 110V ou 220V, com capacidade de pelo menos 10KVA; 

Quadro de distribuição de energia elétrica exclusivo para os equipamentos de informática 

(BRASIL, 2011, p. 4-6). 

                                                             
18 O decreto nº 9.204, de 23 de novembro de 2017, instituiu o Programa de Inovação Educação Conectada. 

Conforme o art. 1º, fica instituído o Programa de Inovação Educação Conectada, em consonância com a estratégia 

7.15 do Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, com o objetivo de 

apoiar a universalização do acesso à internet em alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias 

digitais na educação básica (BRASIL, 2017). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm
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Reiteramos que tão logo o PROINFO foi estruturado, conforme as “Diretrizes do 

Proinfo” (BRASIL, 1997, p. 05), o MEC já buscou garantir a otimização dos recursos públicos 

e dentre suas diretrizes estratégicas estavam: “promover o desenvolvimento de infraestrutura 

de suporte técnico de informática no sistema de ensino público”. No entanto, até os dias atuais 

as escolas ainda se deparam com a ausência de suporte técnico como afirmam os professores 

depoentes. Observamos também que os professores têm atuado no PROINFO para resolver 

contratempos da própria política, desta vez, no conserto dos computadores como afirmam os 

dois professores.  

Ao revisitar as pesquisas que compõem o nosso Estado da Arte, encontramos alguns 

fatores semelhantes àquilo que os depoentes nos relatam. No estudo realizado por Santos (2018) 

sobre a política do PROINFO no município de Brejo Santo – CE, o pesquisador concluiu que 

por fatores como escasso acesso à internet de qualidade, desatualização e falta de manutenção 

dos artefatos tecnológicos e infraestrutura precária, o programa passa por uma descontinuidade, 

acarretando desuso dos laboratórios de informática nas escolas. 

Diante disso, indagamos sobre a existência de suporte e acompanhamento oferecido às 

escolas por parte da secretaria de educação através do NTE. Antecipamos que todos os docentes 

revelaram desconhecimento desse órgão, que na prática possui como atribuição coordenar o 

PROINFO e a inserção das TIC nas escolas. Assim foi relatado: 

 
Não existe. A única vez que veio alguém à escola com interesse no laboratório foi 

para fazer o levantamento de quantas máquinas estavam precisando. Sobre a 

infraestrutura não foi me falado. Em relação à técnico da secretaria de educação não 

tem (PROFESSOR F2). 

 

Examinando documentos locais, como a Portaria nº 314/2016 a qual normatiza as 

atividades do Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE) que compõem a Rede de Formação 

Continuada a Distância da SEEC/RN, em seu Art. 5º. Compreende ações específicas dos NTE 

localizados nas jurisdições das 16 Diretorias Regionais de Educação – DIREC e/ou escolas da 

rede estadual de ensino do RN, dentre tais ações estão: 

 

a) Sensibilizar e motivar dirigentes e professores das escolas da rede estadual de 

ensino no sentido de incorporarem as TIC no processo de ensino-aprendizagem. 

b) Apoiar o processo de planejamento e gestão de uso das tecnologias nas DIRED e 

escolas. 
c) Auxiliar as escolas na resolução de problemas técnicos decorrentes do uso dos 

laboratórios de informática do Proinfo, bem como de outras tecnologias distribuídas 

por este referido Programa nas escolas (projetor interativo, lousa digital, tablets, entre 

outros). 

d) Realizar visitas às escolas para acompanhamento de gestão das TIC no processo 

ensino-aprendizagem. 
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Ainda de acordo com a portaria nº 314/2016, as escolas pertencentes à rede estadual de 

ensino do Rio Grande do Norte dispõem de 17 NTE, os quais contam com professores-

formadores e técnicos em informática para oferecerem suporte quando necessário. O 

documento informa que em 2016, na 13ª DIREC, totalizavam 3 profissionais vinculados ao 

órgão, sendo dois professores-formadores e um técnico.  

Rememoramos que chegamos às escolas pesquisadas por meio do coordenador do NTE 

do município, o qual nos atendeu e forneceu informações sobre as escolas que foram 

beneficiadas pelo programa. Todavia, o referido profissional renunciou à função e passou a 

desenvolver suas atividades em outra instância. Atualmente, estão vinculadas ao NTE da 13ª 

DIREC duas profissionais sendo uma com formação em pedagogia e outra em ciências 

biológicas, no entanto a primeira encontra-se afastada de suas funções. A segunda assumiu a 

função recentemente e nos informou que o seu papel diz respeito a coordenar pedagogicamente 

o núcleo, ela ainda confirma a inexistência de um profissional técnico que possa fornecer 

suporte às escolas.   

Embora existam garantias em documentos a nível federal e estadual, o que podemos 

perceber é uma dicotomia entre o dito e o feito nessa política. Analisando as ações que deveriam 

ser desenvolvidas pelo NTE e o discurso do professor F2, depreendemos que a principal 

iniciativa realizada no laboratório da Escola Net destinou-se a uma visita para averiguar a 

quantidade de computadores. Ainda a respeito ao NTE o professor F4 admite:  

 
Acredito que no papel exista, mas eu nunca vi. Trabalho há vários anos em escolas do 

Estado e nunca presenciei nenhuma ação desse órgão (PROFESSOR F4). 

 

 Essa fala reforça que a atuação da política do PROINFO tem ocorrido independente de 

acompanhamento, suporte e avaliação que deveriam ser assegurados pelo NTE. Ball (2016, p. 

74) e colaboradores nos alertam que “a distância entre os textos de política originais e a prática 

pode ser significativa”. Isso presume a possibilidade de ocorrer afastamento entre o que a 

política propõe nos documentos oficiais e a sua concretude na prática, que podem ser 

interpretadas e traduzidas pelos atores políticos de diversas formas como falhas, negligências e 

objeções da própria política.  

Complementando essa discussão, questionamos os professores sobre a avaliação do 

andamento do PROINFO nas escolas, nesse momento os docentes afirmam não terem 

participado ou respondido qualquer tipo de relatório, questionário ou discussões formais e 

informais direcionadas ao programa. Frente a esse cenário, buscamos saber a respeito da oferta 

de cursos de formação para atuar o programa no contexto da prática, assim afirma o professor: 
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Quando eu entrei tinha um curso em Natal, mas eu não tive como ir, pois, a secretaria 

não ofertou nenhum carro. Esse curso não era específico do PROINFO, era um curso 

de formação sobre tecnologia, como conduzir os alunos sobre as tecnologias.  

(PROFESSOR F3). 
 

Esse discurso aproxima-se, também, das falas dos demais professores que afirmam não 

terem tido oportunidade de realizar cursos de formação voltados ao PROINFO. Conforme a 

fala do professor F3, existe a oferta de cursos para o uso das tecnologias no processo de ensino-

aprendizagem, todavia não há nenhum tipo de incentivo para participações. Sabemos que o 

PROINFO possui como fundamento principal a formação dos professores, visando atingir esse 

princípio outra política foi criada, o Proinfo Integrado. Diante desse fato, insistimos nessa 

pergunta e procuramos entender como os professores consideram que os cursos de formação 

poderiam auxiliar a sua prática docente, observemos:  

 
Uma vez que fosse disponibilizado, me ajudaria em alguma falha técnica que tenha 

na minha aula. A minha formação serve para resolver problema no projeto, em 

desenho técnico, mas não na máquina em si. O meu trabalho já é para dar a aula com 

a máquina pronta com o programa instalado. A formação me deixaria mais segura 
para resolver imprevistos. (PROFESSOR F1). 

 

Se eu tivesse feito algum curso ajudaria na minha prática, a desenvolver melhor o 

plano de aula, a ler o cenário sobre as falas do aluno e trazer para prática. Esses cursos 

se tivessem disponíveis iriam me auxiliar na prática e no desenvolvimento dela, e 

desenvolver planos b, c. Nosso trabalho ainda é muito intuitivo, é uma aula que você 

assistiu e deu certo, eu acho que se for assim vai dar certo, não! é errado ir desse jeito, 

mas demora. (PROFESSOR F4). 

 

Partindo de tais perspectivas, apreendemos os sentidos e as interpretações dos 

professores quanto à oferta de cursos pelo PROINFO. Enquanto o professor F1 entende que a 

formação lhe forneceria conhecimentos técnicos direcionados a informática, o professor F4 dá 

ênfase a uma formação voltada ao desenvolvimento de sua prática pedagógica, para isso os 

cursos auxiliariam na leitura do contexto de seus alunos e no planejamento das suas aulas no 

laboratório de informática. Ao tratar sobre alguns problemas recorrentes que incidem no 

fracasso do uso das TIC mais atuais na educação, Kenski (2007) nos mostra que o primeiro 

deles se volta à falta de conhecimento dos professores para o uso pedagógico da tecnologia, 

seja ela velha ou nova: 

Na verdade, os professores não são formados para o uso pedagógico das tecnologias, 

sobretudo as TICS. Nesse caso, igualam-se aquele professor que fica lendo para a 

turma sonolenta o assunto da aula; o que apresenta uma série interminável de slides e 

apresentação em power point; o que coloca o vídeo que ocupa o tempo todo da aula; 
ou o professor que usa a internet como se fosse apenas uma grade de banco de dados, 

para que alunos façam “pesquisa” (p. 57). 
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Além dessa problemática, a autora retrata que as demandas da carreira docente como a 

escassez de tempo, a sobrecarga de trabalho, implicam na sua desmotivação para a busca de 

formação continuada. Beloni (2003) contribui com a discussão citando que mesmo quando os 

cursos de formação são oferecidos, estes distanciam das práticas pedagógicas dos professores 

e de suas condições de trabalho.  

Outro fator limitador, diz respeito a não adequação das tecnologias aos conteúdos que 

vão ser ensinados e aos propósitos do ensino. É nesse instante que Kenski (2007), discute que 

as tecnologias são oferecidas por meio de programas como solução para resolver problemas 

educacionais por meio de estratégias econômica e política de empresas e escolas que, isoladas, 

não conseguirão solucionar os problemas educacionais existentes. Para tanto, a autora cita a 

pesquisa de Beloni (2003) sobre o programa TV escola, onde no contexto pesquisado são 

encontrados problemas de ordem técnica, além de problemas na instalação, manuseio e 

manutenção dos equipamentos nas escolas. Tais achados, aproximam-se daqueles que 

encontramos a respeito do nosso objeto de estudo. 

Retomando as falas dos docentes, chama atenção o fato deles ressaltarem a necessidade 

de estarem preparados para lidarem com diversas situações, ou seja, em “resolver imprevistos” 

e “desenvolver planos b e c” diante do PROINFO. Tais posturas não representam improviso 

dos professores, mas um compromisso ético, político e social com a escola, com seus alunos e 

com o PROINFO.  

Apesar da carência de formação, os professores não deixam de atuar sobre a política, no 

caso do professor F4 esse trabalho é permeado por momentos de deduções, tentativas e 

reflexões sobre a prática. A respeito disso Freire (1999) destaca: 

 
A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, 

dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. O saber que a prática docente 

espontânea ou quase espontânea, “desarmada”, indiscutivelmente produz é um saber 

ingênuo, um saber de experiência feito, a que falta a rigorosidade metódica que 

caracteriza a curiosidade epistemológica do sujeito. Este não é o saber que a 

rigorosidade do pensar certo procura. [...] Por isso é que, na formação permanente dos 

professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É 

pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima 
prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal 

modo concreto que quase se confunda com a prática (p. 43-44). 

 

O exercício de avaliar e revisar a própria prática docente, permite superar um trabalho 

do qual o professor F4 chama de intuitivo, ou seja, baseado em um saber espontâneo, produzido 

pelas experiências. Em meio a isso, Freire retrata a ação-reflexão-ação como práxis que 

modifica a prática e o comportamento em relação a essa prática. Sendo assim, tudo se inicia 
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pela prática, em seguida há uma reflexão sobre a prática e a transformação dessa prática a partir 

da reflexão. Esse movimento faz parte da formação permanente do professor.   

 Ao discutir sobre a formação docente para atuar especificamente na política do 

PROINFO, Castro (2011, p. 106) admite: 

 

A formação de professores na área de tecnologia educacional, se faz necessária para 

efetivar a apropriação das TICs no ambiente escolar, o que constitui a proposta do 

PROINFO. Entretanto, no nosso entendimento, essa apropriação passa necessaria-

mente por canais e espaços, por meio dos quais os professores possam, cotidiana-

mente, apreender, interpretar e posicionar-se frente à política de tecnologia educacio-

nal. Nessa perspectiva, a eficácia dos processos formativos do PROINFO estará vin-

culada à viabilização de tais espaços de participação. 

 

Formar os professores para inserir as TIC em processos educativos precisa ser um pilar 

para qualquer política voltada a este propósito, uma formação implicada que vise estimular os 

professores à participação comprometida com o desenvolvimento de competências dos seus 

alunos praticantes na/da cultura digital.  

Nesse viés, procuramos saber dos professores os fatores que têm dificultado e/ou 

facilitado a integração das tecnologias digitais oferecidas pelo PROINFO em suas práticas 

pedagógicas, eles relatam: 

 
É mais a questão dos recursos. As vezes a gente aplica a teoria, mas como a gente vai 

praticar? Se torna obsoleto, uma coisa esquecida. Eu dei uma aula no Word no quadro, 
porque eu não tenho o Word em uma máquina. Desse jeito o aluno não se concentra 

na teoria. É totalmente diferente ter uma máquina na sua mão e você dizer que ele 

deve fazer. Não tem como facilitar, porque esses computadores não atendem as 

demandas da minha prática. (PROFESSOR F2). 

 

A internet facilita, é como água e luz. Enquanto dois alunos por computador é uma 

covardia pelo que o programa se propõe a fazer. É a mesma coisa que dividir um 

caderno para dois alunos. Não faz sentindo. Isso dificulta a aprendizagem. 

(PROFESSOR F3). 

 

Diante das falas, fica evidente que os professores têm sentido bruscamente os efeitos 

das inconsistências da política do PROINFO. Para o primeiro professor não há aspectos que 

facilitem práticas de ensino com as tecnologias digitais, mesmo o programa se propondo a isso. 

Além disso, o mesmo docente pontua que os recursos digitais em si se constituem mais como 

limitadores do que como potencializadores para o desenvolvimento de suas aulas, fato é que ao 

ministrar uma aula sobre o processador de texto Word não foi possível utilizar os computadores 

do PROINFO, pois o programa não estava instalado. 

 Quando o professor cita que utilizou a lousa como recurso para desenvolver uma aula 

que requer o computador para manipular o programa e assim compreender as suas ferramentas 

de formatação, fica perceptível uma descontextualização do conteúdo. Pinheiro (2005, p. 109) 



98 

 

discute a contextualização como princípio organizacional do currículo, “[...] ela se faz 

necessária, uma vez que, comumente, na escola, os conteúdos curriculares são repassados aos 

alunos de forma abstrata e formulados em graus crescentes de generalizações, o que faz com 

que o aluno tenha dificuldades em aplicá-los em situações concretas”. Se tratando de um 

conteúdo que requer uma aula dinâmica e prática, não utilizar o artefato tecnológico fortalece 

um ensino abstrato e descontextualizado com a vida cotidiana dos estudantes.  

Já o segundo professor destaca que o fator facilitador é o acesso à internet, por ser 

fundamental para a sua atuação. Como o professor atua ministrando aulas no curso técnico em 

informática, logo, ele considera que o número reduzido de computadores dificulta a 

aprendizagem dos alunos, tendo em vista que não é possível que cada um utilize o artefato 

individualmente.  Kenski (2007, p. 45) reflete como esse e outros fatores precisam estar em 

convergência para que o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem com as TIC 

seja bem-sucedido: “a organização do espaço, do tempo, o número de alunos que compõe cada 

turma e os objetivos do ensino podem trazer mudanças significativas para as maneiras como 

professores e alunos irão utilizar as tecnologias em suas aulas”.  

Reiteramos que a análise produzida até esse momento teve como fio condutor o eixo 

discursivo que tencionou compreender em meio as concepções dos professores entrevistados, 

a proposta do PROINFO como política de inserção das tecnologias digitais no contexto escolar. 

Em síntese, evidencia-se que há um distanciamento dos professores com os textos oficiais, com 

isso outras capilaridades da política aparecem. Todavia, há um consenso de que o PROINFO é 

a política que ofertou o laboratório de informática e inseriu os artefatos tecnológicos nas 

escolas. Mediante os relatos, foi possível apreender a conjuntura do PROINFO no contexto da 

prática, frente aos sentidos e interpretações de professores que colocam essa política em ação a 

partir de momentos de tensões, instabilidade e desassistência produzidas pela própria política. 

Sabendo que os professores não são atores ingênuos, eles são criativos e sofisticados 

(BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016), a próxima subseção sobrelevará as atuações docentes na 

política do PROINFO para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Desse 

modo, abordaremos a política do PROINFO encenada e recontextualizada pelos professores a 

partir de seus interesses, experiências e convicções, bem como da dinâmica das duas escolas 

pesquisadas. No bojo da análise, buscaremos contemplar a discussão sobre o processo de 

ensino-aprendizagem, para assim entendermos como os professores significam tal processo 

atuando o PROINFO no contexto da prática.   
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4.2 O PROFESSOR ATUA E RESSIGNIFICA: SENTIDOS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

TECIDAS PELOS DOCENTES A PARTIR DO PROINFO 

 

 Temos percebido ao longo dessa discussão que “a política não é ‘feita’ em um ponto no 

tempo; em nossas escolas é sempre um processo de ‘tornar-se’, mudando de fora para dentro e 

de dentro para fora” (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016, p. 15). Essa construção da política é 

marcada por demandas contextuais, isso envolve o compromisso e posições das instituições 

escolares frente ao ensino-aprendizagem, ao currículo, as avaliações internas e externas e a 

política em si. O processo de tornar o PROINFO política é deflagrado por interpretações e 

encenações de professores que criam e modificam a política de maneira espontânea e original. 

Com base nessa concepção, sentimos a necessidade de incitar os professores entrevistados a 

descreverem como tem ocorrido a atuação deste programa, desta vez focalizando no 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem nas escolas.  

 

4.2.1 Demandas contextuais do PROINFO  

 

 De antemão procuramos conhecer os recursos tecnológicos que os professores têm se 

apropriado em suas atividades pedagógicas, todos citam o uso do celular, computador, notebook 

e datashow. Além disso, o professor F1 destaca a necessidade de programas nos computadores 

para ministrar aulas das disciplinas do curso técnico em edificações: 

 

Eu utilizo o computador e o datashow. No computador, preciso de alguns programas 

instalados como o Autocad. A gente não consegue baixar um programa mais 

atualizado, porque a máquina não suporta. Com isso, instalamos em uma versão bem 

antiga, tipo 2007, 2005. Eu trabalho várias disciplinas, porém são disciplinas que 

podem ser feitas em um mesmo programa. Já tem outros professores que tentam 

utilizar outros programas, desinstalam o programa para depois instalar outro, porque 

a máquina não suporta dois ao mesmo tempo.  
 

 A fala denota demandas contextuais que acabam surgindo e influenciando na atuação 

da política no contexto da prática, nesse caso o software AutoCAD19 pode ser interpretado como 

uma nova demanda do PROINFO em meio a modalidade do Novo Ensino Médio. Contudo, 

Ball e seus colaboradores (2016, p. 198) já nos alertavam que “as políticas serão abertas a 

mudanças situadas; elas podem integrar-se em formas mais antigas de trabalho - a história de 

                                                             
19 O AutoCAD é um software lançado e comercializado pela empresa Autodesk em 1982. É utilizado como 

programa de modelagem 2D e 3D cujas aplicações são diversificadas, tais como: projetos de engenharia mecânica, 

civil, elétrica, urbana; arquitetura; uso em fabricação industrial; climatização de ambientes, dentre outras. 

(NEVES, 2018, p. 29). A sua versão mais atual é a 2022.01. 
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discursos anteriores - e tornar-se invisíveis ou afirmadas dentro de novas tecnologias e novas 

formas de fazer escola”. Partindo dessa afirmação, compreendemos que a recontextualização 

da política ocorre de acordo com o contexto e com as interpretações ativas dos sujeitos. 

Consideramos que o Novo Ensino Médio, criado em 2017, se constitui como parte de um pacote 

de novas modalidades de ensino no país, e com isso, o PROINFO não estará isento às demandas 

que o acompanham. 

 De modo geral, o professor admite que a política do PROINFO tem viabilizado o 

desenvolvimento das aulas das disciplinas no contexto do curso técnico em edificações.  

Entretanto, a fala do docente transmite uma sensação de sobrecarga ao atuar com aquilo que é 

possível fazer com essa política. Nesse processo, a atuação é marcada por tentativas quase 

sempre frustradas, pois utilizar os computadores do PROINFO tem significado lidar com 

situações adversas, mesmo diante de uma política que deveria facilitar o processo de ensino-

aprendizagem com o uso das TIC.  

 Almejando compreender a dinâmica das escolas para utilizar os laboratórios do 

PROINFO, questionamos os professores como tem sido feita essa organização, eles afirmam: 

  
Hoje, nas máquinas estão instalados os softwares para os cursos técnicos, por isso é 

exclusivo dos cursos, mas isso não quer dizer que outro professor não possa utilizar. 

O problema é, tem laboratório, mas não tem internet. Para ter um laboratório era para 

ter um sistema montado. Tem um monte de caixas com fios, mas ele não é distribuído. 

A maioria dos professores não utiliza por isso. Por que, vai fazer o que no laboratório 

de informática? Mostrar o computador ao aluno? Ele não vai utilizar de forma alguma. 

(PROFESSOR F2). 

 

Incentivam que a gente use o laboratório. Nós temos horários destinados às 3ª series 

que estão concluindo os curtos técnicos e os demais a gente organiza por horários de 

aulas, dois primeiros horários é um professor e os outros dois últimos o outro. Tem 
um horário pré-estabelecido para o curso técnico, mesmo que o outro professor 

precise, o horário é para o técnico. (PROFESSOR F4).  

 

Vale destacar que ambas as escolas priorizam o uso do laboratório de informática para 

as turmas dos cursos técnicos, tendo em vista a demanda diante dos conteúdos das formações 

nas áreas de informática e edificações. Diferentemente da Escola Web, na Escola Net há um 

grau maior de abertura para que os demais professores possam utilizar com seus alunos, todavia 

pelas dificuldades de acesso à internet esses professores acabam não utilizando. Partindo desse 

cenário, percebemos a criação de uma nova política diante do PROINFO. Quando as escolas, 

visando atender as suas necessidades e interesses, destinam a utilização dos laboratórios de 

informática para um determinado grupo, fica evidente a ressignificação e recriação do 

programa. Conforme Ball, Maguire, Braun (2016, p. 20) essa prática ocorre com naturalidade 

nas escolas, pois “poucas políticas chegam totalmente formadas e os processos de atuação da 
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política também envolvem tarefas específicas, empréstimos, reordenação, deslocamento, 

adequação e reinvenção”.  

 Em nosso entendimento, a dinâmica pensada e implementada para a utilização dos 

laboratórios de informática no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem nas 

escolas, em partes, limita a atuação dessa política, tendo em vista que além dos entraves que 

acompanham esse programa, destinar o acesso a alguns docentes poderá constranger a atuação 

dos demais. Todavia, considerando os discursos produzidos até esse momento, compreendemos 

que a posição tomada pelas escolas é decorrente das condições em que a proposta do PROINFO 

está sendo colocada em ação, dentre as quais citamos o número reduzido de computadores em 

pleno funcionamento para desenvolver as atividades escolares.  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) contempla em seu discurso o 

desenvolvimento das competências e habilidades na Educação Básica, o uso crítico e 

responsável das tecnologias digitais é incorporado em todas as áreas do conhecimento e 

destacado em objetos de aprendizagem variados, além disso, o documento trata tal uso de 

maneira direcionada tendo como propósito o desenvolvimento de competências 

correspondentes a compreensão, uso e criação de tecnologias digitais na vida social dos sujeitos 

(homepage BNCC), assim é discutida a competência geral 5: 

 

Compreender utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conheci-

mentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e cole-

tiva (BRASIL, 2018, p. 9). 

 

A quinta meta corresponde a um dos pilares do currículo das escolas do país, isso 

significa que as tecnologias digitais são concebidas como parte estruturante de um currículo de 

excelência. Atentando-se ao que diz a competência 5, é possível perceber que agregar as TIC 

no processo educativo foge da ideia de reduzi-las a um mero uso, mas como possibilidade de 

conhecê-las, entendê-las e produzi-las de forma significativa e implicada ao mesmo tempo em 

que desenvolve a autonomia e autoria dos estudantes. Atentos a isso, buscaremos tecer a seguir, 

como os professores têm mediado o processo de ensino-aprendizagem atuando o PROINFO. 

 

4.2.2 O processo de ensino-aprendizagem no PROINFO: significações e práticas docentes 

 

Encorajamos os professores a revelarem aspectos sobre o planejamento de suas aulas 

quando se propõem a utilização dos recursos tecnológicos do PROINFO: 
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Meus alunos têm a característica de união em equipe. Quando era o processo 

presencial, a gente pedia para levar notebook, quem tivesse. Muitas vezes, 

colocávamos em dupla. Então, a gente tenta resolver a falta de computadores desse 

jeito. O planejamento, sempre é projeto em grupo, exceto a disciplina de informática 

que é muito particular. No início da aula de informática eu faço um teste de 

nivelamento, pois a informática básica é autodidática, muitos alunos já têm uma 

bagagem que aprenderam sozinhos e busco saber o que eles já conhecem. A partir 

disso, sei o nível de conhecimento e escolho alguns monitores para auxiliar aqueles 

que estão iniciando. (PROFESSOR F1). 

 
Eu tento usar o laboratório para aulas práticas e a sala de aula para as teorias. Eu tento 

ensinar na sala de aula o caminho que ele tem que usar na máquina, peço sempre para 

ele anotar e no laboratório o aluno coloca em prática. Por termos poucos 

computadores, peço que os alunos que têm notebook levem para a aula, aí eles se 

reúnem em duplas ou até trios. Então isso dificulta a aprendizagem do aluno, e a gente 

vai tentando ensinar a teoria e a prática quando as máquinas querem funcionar. 

(PROFESSOR F2). 

 

 É interessante observar nas falas, o modo como cada professor propõe desenvolver seu 

planejamento de aula com aquilo que o PROINFO oferece. São atividades em grupo, trabalho 

com projetos, avaliação dos níveis de aprendizagem, aulas teóricas e práticas com o uso das 

TIC. Pelo fato de os computadores da escola não atenderem todos os alunos, ambos os 

professores apostam na estratégia do trabalho em grupo. De acordo com Alberti et al. (2014, p. 

351), essa dinâmica, se bem articulada, “promove a construção do saber em conjunto, estimula 

a capacidade criadora, mexe com a desenvoltura dos participantes, melhora sua produtividade, 

mostra a possibilidade de transformações”.  

Informamos que a décima competência geral descrita na BNCC almeja alcançar aquilo 

que as experiências em grupo poderão possibilitar: “agir pessoal e coletivamente com 

autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com 

base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários” (BRASIL, 2017, 

p. 10). O planejamento do trabalho em grupo requer pensar estratégias que primem por espaços 

de diálogo, interação e pela construção do conhecimento com o outro. O professor F2 ressalta 

que, para o uso compartilhado dos computadores, tal prática consiste em um dos fatores que 

dificulta a aprendizagem dos alunos.  

  Outro ponto relevante diz respeito ao fato do professor F1 se apropriar de projetos para 

abordar os conteúdos das disciplinas. Além disso, é feita uma avaliação para compreender o 

nível de conhecimento dos alunos, especialmente na disciplina de informática considerando que 

as práticas imersivas nas redes é uma realidade de muitos. Assim, fica evidente que o professor 

atribui importância a compreensão dos conhecimentos prévios desses sujeitos, pois a avaliação 

daquilo que o aluno sabe para traçar aquilo que ele ainda precisa alcançar antecede suas ações 

em sala de aula.  
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No tocante dessa prática, o autor Demo (2000, p. 32) nos mostra a fundamentalidade da 

valorização dos conhecimentos adquiridos pelas experiências pessoais dos estudantes, pois: 

 

[...] não existe tábula rasa, analfabetismo absoluto; todos falam, se comunicam, usam 

um vocabulário básico, manejam conceitos dentro do senso comum, possuem 

referências da realidade em que estão inseridos, e assim por diante; este será o ponto 
de partida, se quisermos uma educação emancipadora. 

 

Em outros termos, o aluno traz consigo conhecimentos, deduções, teorias, respostas e 

perguntas do próprio cotidiano e que, naturalmente, fazem parte da sua construção enquanto 

sujeito social. Quando o professor entende isso, passa a utilizar a bagagem formativa a favor da 

descoberta de outros/novos conhecimentos. Outra prática proposta pelo professor F1 que 

merece destaque, destina-se a escolha de alunos para atuarem como monitores em suas aulas, a 

depender do grau de conhecimento na disciplina de informática. Entendemos que a dinâmica 

contribui com o protagonismo e com a autonomia discente, bem como favorece a troca 

colaborativa de conhecimento entre os pares, mais ainda quando se trata da apropriação das 

TIC em práticas educativas. Ao discutirem sobre isso, Bacich, Neto, Trevisani (2015, p.39) 

pontuam: 

 

O aluno pode ser também produtor de informação, coautor com seus colegas e 

professores, reelaborando materiais em grupo, contando histórias (storytelling), 
debatendo ideias em um fórum, divulgando seus resultados em um ambiente de 

webconferência, blog ou páginas da web. 

 

 As tecnologias digitais e suas potencialidades permitem formatos de ensino-

aprendizagem variados. Seus espaços interativos proporcionam a progressão de um ensino 

focalizado na recepção de conteúdo, para um ensino que permite instigar nos estudantes a 

criatividade, curiosidade, autoria e o protagonismo.   

Dando ênfase ao que diz o professor F2, percebemos que é muito latente questões sobre 

a dissociabilidade entre teoria e prática. Essa dicotomização gera recorrentes debates que se 

iniciam desde a formação inicial do professor e perduram durante toda a sua trajetória 

profissional. Concordamos que:  

 
A teoria é a forma como o conhecimento se apresenta articulando-se sistematicamente 

em graus e especificidades, disposto a explicar ou ilustrar ações práticas; enquanto a 
prática é a constituição da teoria, formulada em ações concretas, podendo ser modifi-

cada e modificar as teorias. Considerando esse contexto, fica evidente que ambas se 

entrelaçam e que a desvinculação destas fragiliza o processo de aprendizagem do su-

jeito (PACHECO; BARBOSA; FERNANDES, 2017, p. 334-335).  

 

Diante disso, a teoria pedagógica direciona a atuação docente, conduz e transforma a 

prática. Nesse sentido, a teoria é a força intencional que abre espaço para o saber docente 
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consolidar-se no fazer, pois é assim que os conceitos apropriados em sua formação são 

materializados e que direciona a reflexões capazes de ressignificar a prática docente 

(PACHECO; BARBOSA; FERNANDES, 2017).  

Quando o professor F2 cita que faz uso da sala de aula como espaço de aulas teóricas e 

o laboratório de informática para aulas práticas, é reforçado o binômio teórico-prático. Souza 

(2001) nos mostra que qualquer produção intelectual que tenha por objetivo levar a uma ação 

concreta de produção é uma prática, seja ela pedagógica ou não. Mesmo o laboratório de 

informática sendo utilizado para qualquer aula seja de criação, recriação, produção e reprodução 

ela se configurará como aula teórico-prática ao mesmo tempo. Isso ocorre, pois, toda ação 

pensada e concretiza é antecedida e mediada por teorias já elaboradas e que, naturalmente, são 

incorporadas na ação docente.  

Na questão levantada anteriormente, discutimos sobre o planejamento das aulas dos 

professores para atuarem a proposta do PROINFO, contudo cabe tratarmos brevemente sobre a 

ideia de planejamento. Na obra “Teorias de currículo” as autoras Lopes e Macedo (2011) 

dedicam o segundo capítulo para abordarem esse tema, assim uma retrospectiva é feita tendo 

como referência algumas bases teóricas. Relacionando com as falas dos professores que 

expõem o modo de pensar e organizar o processo educativo, nos aproximamos de Sandra 

Corazza (1999) que concebe o planejamento como um texto pedagógico produzido pelas 

escolas e o ato de planejar como uma prática deliberada de construção de outros significados 

curriculares. 

Nesse viés interpretativo, buscamos compreender como os professores percebem o 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem no currículo escolar ao utilizar o 

laboratório de informática e os artefatos tecnológicos disponibilizados pelo PROINFO, assim 

é explicitado: 

 

Desenvolver esse processo de ensino-aprendizagem no laboratório de informática é, 

em muitos momentos, complicado, pois o estado em que esse espaço está limita o 

trabalho do professor e a aprendizagem do aluno. Penso que para desenvolver o 

ensino-aprendizagem é primeiro pensar em estratégias facilitadoras, dar uma boa aula 

orientando os alunos como usar as ferramentas das máquinas. Se o programa fosse 

melhor assistido seria possível fazer assim. Os nossos alunos poderiam sair com mais 

aprendizados e instigados a procurarem mais o conhecimento. O aluno quando saísse 
da sala de aula, teria mais interesse de usar a internet para buscar sobre coisas do 

assunto da sala de aula. (PROFESSOR F3). 

 

É proferível pelo professor seu entendimento sobre as contribuições do PROINFO para 

prática pedagógicas, sobretudo, se os artefatos digitais estivessem em melhores condições de 

uso pelas escolas. Além disso, as concepções sobre o processo de ensino-aprendizagem são 

acentuadas quando, na fala, o professor é colocado na posição de orientador/mediador, os 
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alunos instigados a aprendizagem contínua e tudo isso antecedido por estratégias bem 

articuladas que visem facilitar o processo de ensino-aprendizagem.  

Durante muito tempo a educação e mais especificamente o ensino, foi propagado como 

ato de transmitir, informar, habilitar, dar consciência sobre o conhecimento. Paulo Freire (1974) 

ultrapassa esse entendimento, ao nos apresentar que tais expressões limitadoras se aproximam 

daquilo que ele denuncia como “educação bancária” a qual trata-se de uma “atitude autoritária 

e opressiva sobre alunos que se encontrariam passivos e apenas receptivos dos conteúdos e 

informações que o professor neles depositaria” (LINS, 2011, p. 02). Paralelo a fala anterior, 

percebemos um afastamento desse modelo de educação, pois a inquietação do professor F1 com 

o PROINFO volta-se às lacunas existentes na política que acabam repercutindo no andamento 

de um processo de ensino-aprendizagem que vise alcançar maior autonomia, autoria, 

protagonismo, curiosidade e entusiasmo nos estudantes.  

Portanto, o processo de ensino-aprendizagem dos discentes “resulta de uma apropriação 

das formas de ação, que é dependente tanto de estratégias e conhecimentos dominados pelo 

sujeito quanto de ocorrências no contexto interativo” (GÓES, 1991, p. 17-24). Assim, o 

conjunto de metodologias e teorias adotadas pelo professor incide na construção das 

aprendizagens dos estudantes.  Se tratando a posição do professor frente a esse processo, 

Masetto (2010, p.175) afirma: “o papel do professor em uma aula é de mediação pedagógica e, 

da forma como ele desempenhar este papel de mediador, o emprego de técnicas pode ter maior 

ou menor sucesso para a aprendizagem dos alunos”. A mediação como prática pedagógica 

implica em intervir em situações diversas, desde a sociopolítica praticada pela escola, 

perpassando pelas modalidades que se inserem a prática pedagógica, onde se posiciona o 

professor mediador (MAHEU, 2001). 

Ao responder o mesmo questionamento, o professor F4 escolhe descrever o 

desenvolvimento de suas aulas utilizando o laboratório de informática e recursos digitais: 

 
São muitas tentativas e erros na nossa realidade. É disponibilizar o gênero digital e 

você utilizar dentro desses ambientes digitais. O laboratório é um ambiente muito 

bom, mas muito imprevisível. Os fatores precisam estarem todos em convergência 

para dar certo a aula nesse espaço. Busco trabalhar os gêneros digitais através de 

podcasts, e-mails. Mas nem sempre esses recursos do PROINFO vão atender, por isso 

recorremos muito ao celular. (PROFESSOR F4). 

 

 O discurso nos mostra as formas que o professor de língua portuguesa encontra para 

incorporar nas suas aulas os gêneros digitais, os quais correspondem a “uma nova modalidade 

de gêneros textuais, que surgiu com a Internet, dentro do hipertexto, o que viabilizou a criação 

de novos espaços para a escrita, possibilitando um hibridismo entre a escrita e a leitura” 
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(MEYER, 2020, p. 8). Dentre as principais características desse tipo de gênero está a produção 

de textos pequenos com linguagem direta, e ainda com abreviações de palavras, termos próprios 

da internet e elementos audiovisuais. A BNCC retrata no seu texto o gênero digital como uma 

habilidade que precisa ser incorporada nos currículos escolares em todos os níveis de ensino. O 

documento faz menção a alguns tipos de gêneros digitais a serem produzidos e publicados pelos 

professores e alunos, a saber: meme, gif20, vlog21, wiki22, tweet23, além de e-mails24 e podcasts25 

citados pelo professor F4.  

É certo que a cultura digital modificou a forma de leitura e escrita dos sujeitos, passando 

a acolher diversos formatos em telas que possibilitam a relação entre a palavra e a imagem, o 

texto e o gráfico que são demasiadamente interativos. Contribuindo com a discussão, Santaella 

(2004) nos apresenta três tipos de leitores existentes, e ressalta que o aparecimento de outros 

tipos de leitores não levou ao desaparecimento dos anteriores. Os tipos são: o contemplativo, o 

movente e o imersivo. O leitor contemplativo busca isolar-se para apreciar uma leitura 

concentrada, para ele a leitura é uma atividade solitária e que dispensa preocupação com o 

tempo. Já o leitor movente é fruto da revolução industrial, ler o mundo em movimento, na sua 

dinâmica, atenta-se aos seus signos e para ele tudo poderá ser traduzido em informação. O leitor 

imersivo é atento, curioso e ativo. Ele está em alerta para ler e receber informações nos 

celulares, computadores e nas mais variadas dimensões de conteúdos com cliques em links, 

intercruza dados com outros textos (ARAUJO; MENDES, 2018). 

Segundo Kenski (2007, p. 57), “as crianças e jovens não estão muito acostumados com 

a leitura e a imagem em sua forma linear. Querem ler zapeando os textos como fazem na 

televisão e no uso de muitas mídias”. Entendendo assim, consideramos que os leitores da cultura 

digital se aproximam dos leitores imersivos, tendo em vista suas práticas interativas e autorais 

nas redes digitais. 

Para o desenvolvimento de suas ações, o professor F4 destaca que nem sempre os 

recursos do PROINFO irão atender a demanda, então o uso dos aparelhos celulares dos alunos 

se constituí como uma alternativa. No Estado da Arte produzido a respeito da cultura digital, a 

pesquisa de Cônsolo (2014) embasada na teoria da cultura de acesso, nos mostra que usar os 

celulares pessoais do estudante a favor de sua aprendizagem poderá contribuir com o 

                                                             
20 Graphics Interchange Format ou GIF corresponde a um formato de imagem estática ou animada. 
21 É a abreviação de vídeovlog que caracteriza um blog por meio de vídeo. 
22 Um website que permite a produção e edição compartilhada e colaborativa de conteúdos. 
23 Publicação na rede social Twitter da qual os usuários escrevem textos curtos com limite de caracteres. Na 

publicação, também é possível utilizar imagens, gifs, vídeos etc. 
24 Correio eletrônico que possibilita enviar e receber mensagens em modo assíncrono. 
25 Conteúdo produzido em formato de áudio, disponibilizado em arquivos ou streaming. 
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desenvolvimento de habilidades como a pesquisa crítica e responsável na internet, assim como 

habilidades de leitura e escrita. 

Frente a esse cenário, instigamos os professores a relatarem como eles se percebem no 

processo de ensino-aprendizagem ao utilizar o laboratório de informática e o papel que buscam 

assumir. Os professores afirmam: 

 
Muitas vezes impotente, principalmente quando programo toda a aula e ocorre algum 

problema com as máquinas. Nesse caso, busco ser flexível e mudo o plano se for 

necessário. (PROFESSOR F2). 

 

Sempre tentei buscar soluções na medida possível para melhorar a infraestrutura e a 

aula. Eu não posso exigir muito do aluno sendo que, na maioria das vezes, nem a 

internet ele possui em casa. Eu tive que me moldar enquanto profissional para essas 

realidades”. (PROFESSOR F3). 

 

A flexibilidade, a proatividade, o compromisso são comportamentos marcados nos 

discursos dos professores e, mais do que isso, refletem nunces da atuação docente na política 

do PROINFO no contexto da prática. Santos (2016), em diálogo com a teoria da atuação de 

Ball (1998, p. 275), enfatiza que “políticas são colocadas em ação diante de compromissos 

existentes, valores e experiências com outras atividades já realizadas”. Os professores se veem 

cercados de limitações criadas pela política e com base nisso, mobilizam saberes e fazeres na 

busca de desenvolver o processo de ensino-aprendizagem no PROINFO. 

Sabendo que o PROINFO busca inserir as TIC no processo educativo, procuramos 

entender em que medida a política do programa fortalece pedagogicamente a atuação dos 

professores. Atentemos ao que diz o professor F4: 

 

Na questão do entendimento do que os alunos estão fazendo, de seus interesses. A 

gente cresceu com a internet, mas os nossos alunos já nasceram nesse mundo. Eles 

enxergam muito esse meio como entretenimento, por exemplo o celular e a pesquisa 

eles consideram como forma de entretenimento. Então, o laboratório, a própria 

pesquisa no celular acaba nos ajudando a desenvolver o sentimento crítico, de 

receberem a informação e não apenas aceitarem, de questionarem aquilo. Dessa 
forma, acaba nos aprimorando e auxiliando os estudantes a compreenderem tantas 

informações. Além disso, ajuda a produzir textos, pois a gente também propõe a 

produção, seja textos curtinhos, textos editados no celular. (PROFESSOR F4). 

 

A cultura digital discutida em nosso Estado da Arte é fortemente traduzida na fala do 

professor F4. As suas concepções sobre alunos, professores e o processo de ensino-

aprendizagem nesse contexto dialogam com a pesquisa de Maximino (2018) que coloca o 

docente na figura do imigrante digital, com os nativos digitais retratados por Silva (2016) e 

Sousa (2014) para descreverem o comportamento dos estudantes nas redes e ainda, com os 

estudos de Salatino (2014), Pimentel (2015), Moura (2015) e Costa (2012) quando destacam o 
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processo de ensino-aprendizagem com o uso das TIC como possibilidade de despertar 

entusiasmo, criatividade, criticidade e responsabilidades nos estudantes.  

Nesse sentido, o próximo discurso demonstra de que modo as demandas do currículo 

dos cursos técnicos, bem como o contexto em que os estudantes estão inseridos recaem sobre a 

política do PROINFO: 

 
Então, é um ponto de início, mas não atende. Como a gente ia falar de informática e 

AutoCAD? Como eles teriam acesso a nível básico de programa sem esse programa? 

Precisa melhorar, mas triste se não tivéssemos. Temos alunos da zona rural e muitos 

não possuem computadores em casa. Tem aluno que nunca pegou em uma máquina. 

Aluno que nunca teve essa vivência e experiência. Por isso, faço esse teste de 

nivelamento para que eu fique sabendo da realidade para que todos tenham 
oportunidades. Como tem gente que já sabe, eu dou mais atenção para aqueles que 

não sabem. (PROFESSOR F1).   

 

Ainda que o professor perceba a necessidade da proposta do PROINFO ser revista e 

melhorada, ele considera que os recursos digitais ofertados pelo programa se constituem como 

um apoio a sua prática, um dos motivos para isso diz respeito a possibilidade de mediar o 

contato dos alunos com as TIC.  

O professor cita a problemática da exclusão digital dos estudantes que residem na zona 

rural. Tal discussão é recorrente e já foi inserida em pautas de algumas políticas educacionais, 

inclusive na agenda do PROINFO quando propôs inserir as tecnologias digitais em escolas 

desta localidade.  

Um levantamento divulgado pelo TIC domicílios concluiu que 53% das residências em 

área rural de todo país possuíam acesso à internet em 2019, dentre os dispositivos usados para 

o acesso, lideram os smartphones com um índice de 79%. Já a apropriação dos computadores 

passou por um declínio, o índice é de 39%, abaixo do registrado no ano anterior.  A última 

pesquisa divulgada pelo TIC Educação em 2019 revela que em 40% das escolas de zona rural 

possuíam pelo menos um computador com conexão de internet, na região Nordeste esse número 

é de 13%. Outro dado mostra que 58% dos estudantes de escolas urbana e usuários de internet 

utilizavam seus telefones celulares para realizarem atividades escolares. A rede social mais 

acessada para esse fim é o aplicativo de mensagem WhatsApp com 61% e em seguida vem o 

Facebook com 11%.  

 A carência de acesso da população às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

acentua as desigualdades sociais e vem sendo denominada genericamente como digital divide, 

infoexclusão, ou exclusão digital, e tem justificado a formulação de numerosas políticas 

públicas com a finalidade de minimizá-las e buscar a inclusão digital dos vários sujeitos sociais. 
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(BONILLA; OLIVEIRA, 2011). Segundo Pereira (2017, p. 17), a inclusão digital configura-se 

como:  

 

Um processo em que uma pessoa ou grupo de pessoas passa a participar dos métodos 

de processamento, transferência e armazenamento de informações que já são do uso 

e do costume de outro grupo, passando a ter os mesmos direitos e deveres dos já 
participantes daquele grupo onde está se incluindo. Para isso, precisamos dominar a 

tecnologia da informação, estou me referindo a computadores, softwares, internet, 

correio eletrônico, serviços etc., que vão muito além de aprender a digitar, conhecer 

o significado de cada tecla do teclado ou usar o mouse. Precisamos dominar a 

tecnologia, para que, além de buscarmos a informação, sejamos capazes de extrair 

conhecimento.  

 

Desse modo, muito além da imersão dos dispositivos tecnológicos nas escolas, para que 

os sujeitos estejam digitalmente incluídos, se faz necessário o desenvolvimento de 

competências além do seu uso instrumental. Bonilla e Oliveira (2011) complementam esse 

pensamento quando destacam que incluir digitalmente significa situá-lo frente à dinâmica social 

contemporânea, compreendendo-o, não como o mero acesso e domínio técnico dos artefatos 

digitais, mas como seu uso cidadão na sociedade da informação. Vale ressaltar que, nos seus 

moldes de criação do PROINFO em 1997, as discussões sobre inclusão digital não se 

constituíram como meta prioritária. Apenas dez anos mais tarde, quando o programa passa por 

reformulações, essa discussão entra em pauta. Analisando o discurso do professor e os dados 

dos levantamentos apresentados anteriormente, esse problema ainda está longe de ser sanado.   

Face a realidade da pandemia Covid-19, em que as atividades escolares foram 

paralisadas e com isso gestores, professores, alunos e suas famílias tiveram que, 

repentinamente, aderir ao ensino remoto, buscamos compreender quais os suportes técnicos e 

pedagógicos o PROINFO ofereceu ou poderia ter oferecido às escolas para continuidade das 

atividades escolares no ambiente online: 

 

Uma formação para os professores sobre a utilização das tecnologias digitais. Muitos 

professores não sabem gravar vídeo no computador. Então, como eu já sabia mexer 

nas tecnologias eu ensinei a eles qual o programa para gravar, como anexar o arquivo, 

como enviar para o youtube. A gente sente falta desse suporte técnico. (PROFESSOR 

F2). 

 

Discutindo sobre as circunstâncias impostas pela pandemia, em uma aula magna de 

abertura da Formação Continuada Territorial a Distância transmitida ao vivo, proferida aos 

professores da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, Antônio Nóvoa (2020) ressalta que 

o processo de ensino-aprendizagem não pode estacionar. É preciso reinventar a profissão 

docente, os métodos de trabalho e o contato com os nossos alunos mesmo que, muitas vezes, 

nos sentimos incapazes de fazermos algo. Como explicado na fala do professor F1, Nóvoa 

(13:45, 2020) reconhece a importância de investir em formação continuada, “se existe um 



110 

 

momento em que a formação continuada dos educadores se faz essencial, este momento é agora. 

Precisamos discutir e compartilhar uns com os outros e reconstruir nossas aprendizagens”. 

Portanto, para o autor, é preciso garantir a continuidade das aprendizagens de professores e 

estudantes que se veem obrigados a transição das práticas pedagógicas presenciais para o 

digital.  

Conforme foi dito anteriormente, a necessidade de formação docente é ainda mais 

latente para os professores que possuem poucas vivências e experiências nas redes, estamos 

falando dos imigrantes digitais retratados por Prensky (2001) como aqueles que não nasceram 

com a tecnologia imposta, mas os que precisam realizar a transição e se adaptarem ao uso das 

mesmas. O que não é definido por idade, mas sim a diferença cultural, atrelada à tradição. 

(SANTOS; DOMINGUES, 2015). Diante dessa realidade, o que tem sido feito é o 

compartilhamento de saberes/fazeres entre os professores, como Nóvoa (2020) destaca, num 

cenário totalmente desconhecido por todos, precisamos reconhecer que não há solução ideal ou 

pronta.  

A última sessão desta dissertação nos oportunizou realizar leituras do PROINFO sob a 

ótica docente, os quais não hesitaram e nos revelaram de que modo o programa tem sido 

interpretado, recontextualizado e atuado nas escolas Web e Net. Contudo, a efetivação do 

PROINFO no contexto da prática tem sido permeada de acordo com as dinâmicas das escolas, 

com as convicções e saberes de cada docente e ainda, pelas circunstâncias impostas pelo 

PROINFO. Em razão desta última, a imersão das TIC nas escolas com a intenção de promover 

um processo de ensino-aprendizagem significativo, contextualizado e em diálogo com as 

demandas da cultura digital, tem sido entendida pelos professores pesquisados como 

enfrentamento constante de problemas com o acesso a computadores, a rede de internet e a 

oportunidades de formação para ensinar com as redes digitais. Todavia, vale reforçar que os 

professores atuam o PROINFO ainda que muitos desconheçam a estrutura dos seus textos 

oficiais e experimentem na prática a ausência de suportes de outras instâncias para 

desenvolverem ações nessa política. Os discursos produzidos revelam práticas bem-

intencionadas por parte dos docentes, afim, sobretudo, de contribuir com o processo educativo 

dos estudantes. 
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5   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta dissertação, discutimos o Programa Nacional de Tecnologia Educacional 

(PROINFO) partindo, principalmente, da abordagem do ciclo de políticas e pela teoria da 

atuação do autor Stephen Ball e seus colaboradores. Conforme a análise produzida, mostramos 

o PROINFO de forma descentrada, considerando aspectos que marcam o seu processo de 

idealização, formulação e ressignificação por atores/professores que interpretam e traduzem tal 

política em contextos diversos.  

Desse modo, conduziu-se pesquisa a partir do seguinte problema investigativo:  quais 

as contribuições do PROINFO para o processo de ensino-aprendizagem mediante a atuação 

docente na escola pública? 

 Para tanto, traçamos como objetivo geral analisar as contribuições do PROINFO para 

o processo de ensino-aprendizagem mediante a atuação docente na escola pública. E como 

objetivos específicos: perceber a contribuição do PROINFO como política de inserção das 

tecnologias digitais na escola pública; compreender os significados de ensino-aprendizagem na 

escola pública na perspectiva de docentes. 

No tocante aos objetivos norteadores, foi possível (re)pensar o ciclo da política em 

investigação, PROINFO, de modo a despertar outras/diferentes observações e considerações 

frente ao contexto da influência, da produção do texto e da prática, focalizando nas demandas 

e posturas interessadas diante de tais contextos.  

Um dos pontos a destacar nas reflexões que produzimos é a ideia de que políticas 

educacionais são produções sociais a serem ressignificadas e atuadas em espaços permeados 

por lutas, disputas e embates. Nos filiando a concepção de Ball, buscamos não reduzir a política 

do PROINFO ao seu texto, ou seja, a materialidade, o objeto concreto disponibilizado pelo 

MEC, mas também consideramos o seu discurso - efeitos produzidos e sentidos por quem a 

coloca em ação. Nesse entendimento, afastamos ideias que enquadram políticas em textos a 

serem implementados com rigorosidade por sujeitos que executam e se adaptam às 

determinações ali escritas. É daí que derivou a nossa preocupação em ouvir as vozes dos 

protagonistas do PROINFO, os professores, que interpretam e traduzem esses textos conforme 

seus interesses, suas convicções e experiências.  

O PROINFO surge em 1997 com a promessa de disseminar o uso pedagógico das 

tecnologias da informação e comunicação entre professores e alunos. Com a revisão do seu 

texto oficial em 2007, outros objetivos são acrescentados dentre estes reiteramos: melhorar o 

processo de ensino-aprendizagem; contribuir com a inclusão digital; fomentar a produção de 
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conteúdos digitais; capacitar agentes envolvidos no programa. Assim como diversas políticas 

educacionais, a estrutura do PROINFO é articulada para colaborar com o processo de ensino-

aprendizagem, desta vez focalizada na interlocução das atividades pedagógicas com as 

tecnologias digitais que fazem parte da estrutura da sociedade imersa na cultura digital, e foi 

partindo desse princípio de que buscamos abordar esse programa. 

A pesquisa mostrou que inserir tecnologias digitais âmbito da escola é um convite ao 

desenvolvimento de um processo de ensino-aprendizagem contextualizado, autônimo, 

compartilhado e significativo, ou seja, compatível com as demandas da chamada geração 

Polegarzinha e/ou nativos digitais, jovens que com seus smartphones em mãos navegam, 

trafegam nas redes digitais. De modo geral, as tecnologias digitais contribuem com toda a 

dinâmica da escola, repercutindo no planejamento das disciplinas, na elaboração da proposta 

curricular e nas atividades e aprendizagens construídas em sala de aula. No caso do PROINFO, 

as TIC estão disponibilizadas em um específico espaço equipado com computadores e todo 

mobiliário, o laboratório de informática. Além disso, programa de formação continuada como 

o PROINFO integrado, núcleos compostos por profissionais de apoio como o NTE fazem parte 

da organização do programa conforme as suas normatizações.  

Nas escolas pesquisadas um conjunto de entraves tem comprometido a atuação dessa 

política no contexto da prática. O primeiro a ser considerado refere-se ao número insuficiente 

de computadores em funcionamento nos laboratórios de informática para atender os alunos, 

além disso os artefatos estão desatualizados, o acesso à internet neste espaço é limitado e em 

alguns momentos a conexão não é possível. Observa-se ainda a inexistência de profissionais de 

apoio as escolas como os técnicos do NTE, ausência de cursos de formação docente voltados 

ao programa. Compreendemos que isso reflete, também, no fato de alguns docentes 

confessarem desconhecer as normativas do PROINFO, mesmo colocando a política em prática.  

Nesse contexto, a atuação, ou seja, a relação dos atores com o texto político para a ação, 

ocorre no PROINFO em meio a criatividade e responsabilidade de professores que reconhecem 

o programa como sendo o laboratório de informática. No caso dessa proposta, a atuação não se 

apresenta confinada e regida pelos seus textos oficiais, tendo em vista o distanciamento dos 

atores políticos da política escrita.  

Conforme explicitado pelos professores depoentes, a atuação no PROINFO é marcada 

por momentos de tensão sentidos como efeito produzido pela desassistência e descontinuidade 

das ações do programa no contexto das duas escolas pesquisadas. Mesmo em meio a esse 

cenário, o PROINFO não foi extinto, descredibilizado ou desconsiderado enquanto política que 

oferece apoio em práticas pedagógicas. Conforme outras demandas surgem, o PROINFO foi 
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sendo inserido e ressignificado para contribuir com o processo de ensino-aprendizagem, os 

cursos de formação técnica do Ensino Médio é um exemplo disso.  

Com o PROINFO, outras políticas foram surgindo dentre as quais está a política de 

acesso aos laboratórios de informática das duas escolas, em que professores atuantes nos cursos 

técnicos tem prioridade para utilizar este espaço. Consideramos que a adequação foi necessária, 

tendo em vista as condições limitantes em que a política do programa está presente nas escolas 

e pelas demandas dos cursos das áreas de Edificações e Informática.  

Outro aspecto observado no contexto da prática, diz respeito ao desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem com os computadores dos laboratórios de informática. Ao 

elaborar seus planos de aulas que requerem o uso desse artefato, os professores já preveem 

contratempos que dificultarão suas ações. É nesse instante que estes sujeitos assumem 

responsabilidades e atividades que deveriam ser direcionadas a profissionais como os técnicos 

do NTE, revelando um afastamento entre o dito e o feito, já que soluções técnicas é uma garantia 

expressa nos documentos do PROINFO. A dispersão da turma, a sobrecarga docente, a redução 

do tempo voltado a aula são algumas das problemáticas que podem aparecer diante da tentativa 

de buscar soluções para os computadores que não ligam, para a instabilidade de conexão à 

internet e até mesmo para a energia que não suporta as máquinas.  

Para refletir sobre o PROINFO como política que contribui com o processo de ensino-

aprendizagem, de antemão, é preciso esclarecer de que modo as atuações estão sendo 

deflagradas, quais as posturas adotadas pelos professores no contexto da prática.  

Analisando aquilo que o PROINFO propõe à realidade encontrada nas duas escolas, 

podemos perceber que os seus objetivos foram ambiciosos e pelo andamento da proposta estão 

longe de serem alcançados. Ainda que existam lacunas, a contribuição do PROINFO para o 

processo de ensino-aprendizagem na escola pública volta-se a disponibilização das tecnologias 

digitais a serem empregadas em atividades de ensino, interpretamos isso como uma 

possibilidade de diálogo entre educação e tecnologias. Contudo, o programa precisa ser revisto 

e melhorado, para que sua continuidade seja possível.  

Com a pesquisa, conhecemos como cada professor significa o processo de ensino-

aprendizagem, principalmente quando promovem atividades com os recursos digitais do 

PROINFO. Em resumo, concluímos que para os docentes esse processo parte de um 

planejamento flexível e contextualizado no qual tem o professor como mediador, atento as 

necessidades de aprendizagem dos estudantes e reflexivo quanto suas ações em sala de aula. 

Além disso, é revelada forte dicotomia entre teoria e prática, traduzidas em aulas 

compreendidas como teóricas quando realizadas no espaço da sala de aula e como práticas 
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quando o laboratório de informática é utilizado. Para o desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem, atividades em grupo, nivelamento de aprendizagens, escolha de monitores, 

pedagogia de projetos são algumas estratégias adotadas pelos docentes. Com relação aos alunos 

nesse processo, eles são concebidos como sujeitos imbuído de saberes construídos no cotidiano, 

que são protagonistas na cultura digital em redes e em outros momentos, tidos como sujeitos 

que ainda vivenciam a exclusão digital, especialmente os alunos que residem na zona rural. 

A análise partindo de um posicionamento crítico da política do PROINFO 

fundamentada em Ball e seguidores, proporcionou manifestar discursos, estruturas e 

interpretações que clarificam poder, disputas, tensões, readequações, omissões, críticas, 

compromissos e criatividades, percebidas desde o contexto de sua formulação, bem como na 

produção do texto e na prática da política nas escolas. A nossa pesquisa permitiu 

documentarmos a atuação de quatro professores que ressignificam a política do PROINFO na 

Escola Net e na Escola Web que constroem sua história, sua política local e, possuem, sua 

própria posição, sua ideologia, seu reconhecimento social, sua relação com órgãos de poder. 

Apesar das instituições estarem situadas na mesma localidade, pertencerem à mesma instância, 

elas atuam o PROINFO em torno das peculiaridades locais. Com base nisso, podemos perceber 

como o programa opera em cada escola, as reações e as respostas à cada tensão ocasionada pela 

política. 

No enredo da investigação, situações plurais foram vividas. A pandemia causada pelo 

novo coronavírus impõe limitações a tessitura metodológica da pesquisa, em que impossibilitou 

conhecermos de perto as ações pedagógicas dos docentes nos laboratórios de informática com 

os estudantes. Nesse sentido, não foi possível observar fatos e acontecimentos ligados a política 

encenada no contexto da prática, proposta inicialmente pensada para esse estudo por meio de 

uma pesquisa de campo.  

O final da escrita desta dissertação não representou o fechamento das discussões, mas 

uma possibilidade de compreender o PROINFO como política construída em vários contextos 

do ciclo de política imbricados na atuação de docentes para o desenvolvimento do processo de 

ensino-aprendizagem com aquilo que o programa oferece. Não fechamos os resultados, mas 

apontamos como pistas para investigações futuras a busca de revelar possibilidades de atos de 

currículo com os dispositivos tecnológicos que as escolas dispõem, sejam eles ofertados por 

programas governamentais ou a partir dos artefatos digitais dos próprios professores e 

alunos/praticantes da/na cultura digital.  Além disso, apontamos a necessidade de pesquisas que 

poderão desvelar os impactos das políticas de tecnologias educacionais, dentre elas o 

PROINFO, frente ao ensino remoto adotado pelas instituições de ensino no contexto da 
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pandemia Covid-19, trazendo à cena a participação das políticas de tecnologias educacionais 

nesse período atípico que afeta as atividades laborais dos docentes.  

Este trabalho dissertativo aponta, sobretudo, perspectivas, sinaliza possibilidades de 

pensarmos a política do PROINFO em diálogo com o fazer curriculante de duas escolas em 

bricolagem com atuação de atores políticos que enfrentam o desafio do ensinar na cultura digital 

em rede. A sua construção oportunizou ampliarmos os sentidos de políticas educacionais como 

discurso aberto a múltiplas interpretações e atuações incoercíveis. 
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