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RESUMO 
 
As escolas públicas da região Norte apresentavam o maior número de estudantes por 
computador no país, em 2014, a exemplo da terceira cidade mais populosa do 
Amazonas: 56 alunos por computador (BRASIL, 2014). Com apenas quatro 
laboratórios de informática em funcionamento, precário, em um universo de 127 
escolas municipais, a cidade de Itacoatiara ilustra uma difícil realidade para os 
professores da rede de ensino. Sob este contexto, esta pesquisa analisou o discurso 
sobre as práticas de professores de informática daquela rede municipal, focando 
obstáculos e possibilidades de superação para o exercício da docência. Para tanto, a 
investigação buscou uma aproximação junto às categorias “situações-limites” (freios 
percebidos pelos professores), “percebido destacado” (profunda reflexão dos 
obstáculos), “atos-limites” (ações para superar os obstáculos) e “inédito viável” 
(possibilidades encontradas nas “situações-limites”) a partir de Paulo Freire (1978). A 
pesquisa foi desenvolvida por meio do estudo de documentos, aplicação de 
questionários e realização de entrevistas com todos os professores de informática 
lotados nas escolas municipais da zona urbana (10 professores). A pesquisa aponta 
que esses profissionais vêm desenvolvendo alternativas para a sua prática 
pedagógica diante da precariedade tecnológica, “percebida” como a “situação-limite” 
que impede o desenvolvimento prático dos conhecimentos relacionados ao ensino da 
informática e da computação. Essas alternativas contribuem para contornar tal 
situação, mas não poderiam ser configuradas como “atos-limites”, uma vez que não 
seriam capazes de superar o obstáculo “percebido”. 
 
Palavras-chaves: Professor de Informática; Laboratório de Informática; Tecnologias 
da Informação e Comunicação; Situações-Limites; Paulo Freire. 
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ABSTRACT 
 
Public schools of the North region presented the biggest number of students for 
computer in the country, in 2014 and, as an example, the third most populous city of 
Amazon: 56 students per computer (BRASIL, 2014). With only four laboratories of 
computer science in operation, precarious, in a universe of 127 municipal schools, the 
city of Itacoatiara illustrates a difficult reality for the teachers of this district. Under this 
context, this research analysed the speech about the practices of teachers of computer 
science of that municipal school district, focusing obstacles and possibilities of 
overcoming the practicing of teaching. For that, the investigation searched an 
approach along the categories “situation-limits” (brakes perceived by teachers), 
“perceived highlighted” (deep reflection of the obstacles), “act-limits” (action to surpass 
the obstacles) and “unprecedented viable” (possibilities found in the “situation-limits”) 
from Paulo Freire (1978). The research was developed by means of the study of 
documents, application of questionnaires and interviews with all registered teachers of 
computer science in the municipal schools of the urban área (ten teachers). The 
research indicates that these professionals have been developing alternatives for their 
own pedagogical practice facing the technological precariousness, “perceived” as the 
“situation-limit” that hinders the practical development of the knowledge related to the 
education of computer science and the computation. These alternatives contribute to 
circumvent such situation, but they could not be considered as “act-limits”, once they 
would not be capable to surpass “the perceived” obstacle. 
 
Keywords: IT Teacher; Computer Lab; Information and Communication Technologies; 
Situations-Limits; Paulo Freire. 
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INTRODUÇÃO 
 

Seria notório o rápido desenvolvimento das tecnologias digitais que modificam 

os processos econômicos, sociais, científicos e, mesmo, subjetivos dos sujeitos. No 

entanto, na educação, como em outras áreas, sua expansão vem acontecendo de 

maneira desigual entre segmentos sociais, entre regiões desenvolvidas e 

subdesenvolvidas e “entre modos díspares de acesso à informação e ao 

entretenimento, seguindo as idades e os níveis educacionais.” (CANCLINI, 2009, p. 

227). 

Um exemplo que reflete a distribuição desigual de tecnologias digitais na 

sociedade contemporânea, no ano de 2017, é a região de Itacoatiara, terceira cidade 

mais populosa entre as demais cidades do estado do Amazonas, com uma população 

com quase cem mil habitantes (IBGE1, 2017). 

Para atender a esse quantitativo populacional, a rede de ensino da Secretaria 

Municipal de Educação (SEMED) de Itacoatiara tinha, naquele ano, 127 escolas 

municipais, sendo que 18 dessas estavam distribuídas na zona urbana e as demais 

estavam localizadas na zona rural do município (INEP2, 2017; ITACOATIARA, 2015). 

No discurso da SEMED, a incorporação das Tecnologias Digitais de Informação 

e Comunicação (TDIC) em práticas pedagógicas das escolas públicas da cidade seria 

um dos principais objetivos de políticas e ações voltadas para o uso da tecnologia 

educacional. No entanto, segundo o coordenador pedagógico3 de informática da 

SEMED, a secretaria implantou, por meio do Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional (ProInfo Integrado), apenas 13 laboratórios de informática nas escolas 

da cidade para atender a todo o universo de escolas municipais em 2011. 

Para atuar nos laboratórios de informática implantados nas escolas públicas 

municipais pelo ProInfo Integrado, a Prefeitura de Itacoatiara realizou, em 2012, um 

concurso público (AMAZONAS, 2012a), que contemplava 15 vagas para o cargo de 

Professor de Informática. Assim, após o concurso, a SEMED passou a contar com 15 

professores de informática – contando com este pesquisador – em seu quadro de 

funcionários efetivos.  

                                                             
1 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
2 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
3 Informações obtidas, por telefone, em outubro de 2016, com o coordenador pedagógico de informática 
da Secretaria Municipal de Educação de Itacoatiara. 
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Quanto às atribuições do cargo de professor de informática da rede municipal 

de educação, o coordenador pedagógico de Informática enfatizou que apesar desses 

professores serem profissionais recentes dentro do quadro de funcionários da 

secretaria, eles têm, além dos mesmos direitos, deveres e dificuldades dos demais 

professores das disciplinas curriculares, a responsabilidade por disseminar o uso da 

tecnologia nas práticas pedagógicas e administrativas, bem como pelo uso, com fins 

pedagógicos, dos laboratórios de informática das escolas municipais de Itacoatiara. 

Além dos desafios de uma profissão recente, os professores de informática 

enfrentam ainda, em algumas regiões do Brasil, e em especial, na cidade de 

Itacoatiara, um quadro de insuficiência de computadores nas escolas e uma ínfima 

qualidade de acesso à Internet (isto é, quando tem a disponibilidade de sinal de 

Internet no laboratório de informática), que resultam, em maior parte das vezes, na 

suspensão de suas atividades pedagógicas nos laboratórios de informática. Salienta-

se que o uso das tecnologias digitais dentro do ambiente escolar, com fins 

educacionais, se dá, majoritariamente, dentro dos laboratórios de informática 

(NIC.BR4, 2016a).  

De acordo com o Observatório do PNE5 (BRASIL, 2014) – setor subordinado 

ao Ministério da Educação (MEC) – os laboratórios enfrentam, em algumas regiões 

do Brasil, um quadro de insuficiência de computadores para atender aos alunos da 

rede pública de ensino, resultando na precarização e, até mesmo, na interrupção das 

atividades pedagógicas que envolvam o uso de recursos tecnológicos digitais. 

 

Tabela 1. Número de alunos por computador nas escolas de Educação Básica da rede pública 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Brasil 96 75 55 42 37 34 34 

Norte 163 127 87 60 51 48 50 

Nordeste 162 115 72 53 45 42 41 

Sudeste 83 65 52 42 37 35 35 

Sul 55 45 35 26 23 21 22 

Centro-Oeste 85 66 45 36 32 30 30 

Itacoatiara 219 166 132 73 54 54 56 

Fonte: MEC/PNE/Observatório do PNE. Elaboração do próprio autor 
 

                                                             
4 Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. 
5 Plano Nacional de Educação. 
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Segundo o Observatório do PNE, em 20146, o número de alunos por 

computador nas escolas de Educação Básica da rede pública alcançava no Brasil a 

média de 34 alunos por computador. A região Norte e a cidade de Itacoatiara 

alcançavam, respectivamente, o quantitativo de 50 e 56 alunos por computador, 

enquanto que na região Sul esse quantitativo alcançava a média de 22 alunos por 

computador (BRASIL, 2014). 

Em 20137, foi realizado um levantamento pelo NIC.BR8, que indicava que 

50,3% das escolas públicas do ensino fundamental no Brasil tinham laboratórios de 

informática, sendo que na região Sul essa taxa subia para os 80,4% (acima da média 

brasileira), enquanto que na região Norte e na cidade de Itacoatiara as taxas 

despencavam, respectivamente, para 26,3% e 21,9% (abaixo da média brasileira). 

Constatou-se, em outro levantamento realizado pelo Observatório do PNE, em 

2016, que houve uma expansão considerável, desde 2013, dos laboratórios de 

informática nas escolas públicas brasileiras. No entanto, evidenciou-se, também, que 

apesar de 81% das escolas públicas brasileiras terem o laboratório de informática 

dentre as suas dependências educacionais, apenas 59% dessas escolas 

apresentavam laboratórios que estavam em condições satisfatórias para o uso 

educacional. As escolas públicas apresentavam laboratórios de informática com 

precariedade ou ausência de infraestrutura básica e tecnológica adequada, 

inviabilizando, assim, o uso dos computadores e da Internet no processo de ensino-

aprendizagem (NIC.BR, 2016a). 

A partir dos dados da Tabela 1 fica evidente o abismo do quadro tecnológico 

educacional entre as regiões brasileiras, uma vez que esses dados da infraestrutura 

tecnológica dos laboratórios das escolas públicas brasileiras retratam a notória 

desigualdade entre as taxas de desenvolvimento tecnológico educacional entre as 

regiões brasileiras (BRASIL, 2014). 

Além da desigualdade do quadro tecnológico educacional presente entre as 

escolas públicas das regiões brasileiras, identificou-se, também, nas pesquisas de 

Almeida (2014) e Silva (2012) a descontinuidade dos laboratórios de informática em 

                                                             
6 Não foram encontrados dados mais recentes sobre a quantidade de alunos por computador nas 
escolas públicas brasileiras. 
7 Não foram encontrados dados mais recentes sobre a quantidade de escolas brasileiras do ensino 
fundamental que tinham dentre os seus ambientes um laboratório de informática.  
8 O Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação (Cetic.br) foi criado em 
2005 com o intuito de monitorar a adoção das TIC. O Cetic.br é um departamento do NIC.BR, que 
implementa as decisões e projetos do Comitê Gestor da Internet do Brasil (Cgi.br). 



21 

razão de problemas de ordem administrativa. Nos estudos de Alvarenga (2011), 

Barreto (2010), Allan (2011), Ataíde (2013), Costa (2013), Fuck (2010), Lázaro (2015), 

Souza (2011) e Borba (2015) os laboratórios de informática encontravam-se com a 

infraestrutura em estado de precariedade, faltando peças para a reposição e mão de 

obra especializada para a manutenção dos equipamentos danificados, tornando a 

quantidade de computadores insuficiente para atender ao quantitativo de discentes 

durante as atividades no laboratório. 

Corroborando os dados da Tabela 1, acerca da situação da cidade de 

Itacoatiara, informações9 oriundas da SEMED apontam que a municipalidade de 

Itacoatiara tinha em outubro de 2016, somente, dois laboratórios de informática em 

funcionamento nas escolas públicas da cidade. Logo, percebe-se que quase nada foi 

feito por parte da gestão municipal10, até o ano de 2016, quanto a manutenção dos 

laboratórios de informática, na tentativa de resolver ou amenizar a situação de 

precariedade e insuficiência tecnológica presente nesses ambientes das escolas 

municipais. 

 Diante do contexto de escassez tecnológica dos laboratórios de informática das 

escolas públicas brasileiras e da necessidade de um profissional qualificado à frente 

desse ambiente tecnológico para orientar o planejamento e as práticas pedagógicas 

que envolvam o uso das tecnologias educacionais (situações apontadas nos estudos 

levantados para a pesquisa e no discurso da SEMED de Itacoatiara), surgiu um 

questionamento relevante – que orientou a trajetória do nosso estudo – quanto às 

práticas dos profissionais lotados nesses ambientes: Como os professores 

responsáveis pelo laboratório de informática (professores de informática, no caso de 

Itacoatiara) estariam desenvolvendo suas aulas, dentro de um quadro de 

precariedade e insuficiência de artefatos tecnológicos digitais (os computadores do 

laboratório de informática)? 

Acreditando na possibilidade de problematização do questionamento 

supracitado focamos os nossos esforços sobre a análise da literatura científica e dos 

discursos dos professores de informática (licenciados em informática) acerca de suas 

                                                             
9 Informações obtidas, por telefone, em outubro de 2016, com o coordenador pedagógico de informática 
da Secretaria Municipal de Educação de Itacoatiara. 
10 Segundo a SEMED, nenhuma iniciativa foi tomada para a resolução dos problemas nos laboratórios 
de informática das escolas municipais devido à carência de recursos financeiros. 
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práticas pedagógicas dentro do atual contexto de precariedade e escassez 

tecnológica dos laboratórios de informática das escolas municipais de Itacoatiara. 

Admitindo como verdadeira a concepção de que os obstáculos presentes no 

cotidiano docente (em especial do professor de informática) não representam o marco 

que define um ponto final para as possibilidades, mas um ponto de partida para as 

novas possibilidades pedagógicas com ou sem o uso das Tecnologias da Informação 

e comunicação (TIC) no processo de ensino-aprendizagem, é que assumimos o 

posicionamento da esperança, partindo da ideia de que as barreiras podem ser 

encaradas pelos sujeitos como “situações-limites”, gerando um eventual 

enfrentamento da “[...] realidade para a superação dos obstáculos [que] só pode ser 

feito historicamente, como historicamente se objetivam as ‘situações-limites’ [...]” 

(FREIRE, 1978, p. 107). 

Por ser o professor de informática um profissional da docência, buscamos 

identificar na revisão de literatura relatos acerca da atuação pedagógica desse 

profissional no ambiente escolar, seja em um quadro de insuficiência de 

computadores, seja utilizando aparatos tecnológicos alternativos aos computadores 

(smartphone, tablet, Datashow, notebook, entre outras TIC), seja em um cenário de 

ausência de qualquer tecnologia digital em suas práticas docentes. 

A partir do quadro de insuficiência de computadores dos laboratórios de 

informática retratado nos estudos de Almeida (2014), Silva (2012), Alvarenga (2011), 

Barreto (2010), Allan (2011), Ataíde (2013), Costa (2013), Fuck (2010), Lázaro (2015), 

Souza (2011) e Borba (2015), inferiu-se que problemas de planejamento11 e condições 

inadequadas de infraestrutura tecnológica nos laboratórios de informática impactam 

negativamente na qualidade do processo de ensino-aprendizagem ao prejudicar e/ou 

impossibilitar as atividades dos professores de informática, bem como as práticas dos 

professores das demais disciplinas com os estudantes nos laboratórios de informática.  

Nas investigações de Rodrigues (2015), Xavier (2013) e Gonçalves (2011), 

percebemos que há o funcionamento pleno dos equipamentos do laboratório de 

informática, bem como a constante manutenção preventiva dos computadores. No 

entanto, os autores apontaram para o despreparo e a insegurança dos professores 

regentes das disciplinas curriculares para o uso das TIC em suas práticas, bem como 

                                                             
11 Problemas como a contratação de assistência técnica especializada e agendamento de manutenção 
preventiva e/ou reparos periódicos. 
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a ausência de um profissional com conhecimento pedagógico e técnico na área para 

atuar no laboratório, contribuindo com o uso das TIC nas práticas pedagógicas.  

Destaca-se nas pesquisas de Gonçalves (2011) e Almeida (2014) que mesmo 

com a disponibilidade de um funcionário (com conhecimentos técnicos), em algumas 

escolas, para auxiliar os professores apenas na parte técnica, o uso dos 

computadores no laboratório pelos docentes em suas aulas ainda acontecia de forma 

insatisfatória, pois os mesmos não conseguiam integrar o uso das TIC com suas 

práticas pedagógicas. 

Apesar das pesquisas analisadas revelarem a importância do professor de 

informática que atua, especificamente, fazendo uso dos computadores do laboratório 

de informática das escolas, intentou-se explorar as alternativas pedagógicas adotadas 

por esse professor em suas práticas e atividades educacionais, uma vez que os 

laboratórios de informática de algumas regiões analisadas e do município de 

Itacoatiara encontram-se atualmente em estado de precariedade tecnológica. 

Considerando a possibilidade de que esse profissional poderia estar 

“reinventando” (FREIRE, 1996) suas práticas diante dos obstáculos presentes em seu 

cotidiano pedagógico, decidimos por analisar (a partir dos discursos dos participantes 

da pesquisa) as práticas pedagógicas dos professores de informática em um quadro 

de insuficiência tecnológica nos laboratórios de informática, uma vez que se verificou, 

na cidade de Itacoatiara e em algumas pesquisas analisadas, a inviabilidade política 

e econômica em se manter um laboratório em plenas condições de uso devido à 

deterioração dos computadores, à estrutura básica inadequada dos laboratórios, à 

deficiência no planejamento de manutenção e reposição de peças dos computadores 

e ao custo elevado para a implantação e manutenção estrutural e lógica desses 

laboratórios e seus computadores. 

Salienta-se que o desenvolvimento dessa investigação foi motivado pela 

necessidade de mais estudos acerca da atuação do professor de informática em 

condições tecnológicas precárias nos laboratórios de informática, bem como pela 

escassez de estudos voltados para o uso das tecnologias digitais na educação básica 

da Região Norte do Brasil (ALMEIDA, 2014). 

O trabalho de Rosado, Ferreira e Carvalho (2017) ilustra o contraste existente 

entre as regiões brasileiras no que diz respeito às pesquisas realizadas sobre o tema 

tecnologia e educação, apontando que a maior concentração de estudos está nas 

regiões Sul/Sudeste (uma média de 139 trabalhos), ao contrário da situação de 
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escassez de estudos sobre a temática na região Norte/Nordeste (uma média de 20 

trabalhos). Conforme foi dito anteriormente, essas regiões brasileiras também 

apresentam contrastes semelhantes quanto ao desenvolvimento da tecnologia 

educacional nas escolas públicas. 

 Ressalta-se que esta investigação foi desenvolvida a partir do seguinte objetivo 

geral: 

• Analisar o discurso de professores de informática sobre suas práticas 

pedagógicas em contexto de precariedade tecnológica, focando nos 

obstáculos e nas possibilidades de superação.  

E dos seguintes objetivos específicos: 

• Identificar as barreiras "percebidas" (FREIRE, 1978) pelos professores 

para o exercício da docência;  

• Levantar as ações desenvolvidas pelos professores para superar os 

obstáculos;  

• Analisar se as iniciativas desenvolvidas pelos professores seriam 

capazes de superar as limitações; 

• Analisar os Projetos Políticos Pedagógicos das escolas municipais. 

A precariedade da infraestrutura tecnológica, bem como a insuficiência de 

computadores nos laboratórios de informática são exemplos de problemas que estão 

cada vez mais presentes no cotidiano das escolas públicas brasileiras e que impactam 

diretamente nas práticas pedagógicas do professor de informática com os demais 

sujeitos do ambiente escolar. Para o desenvolvimento da discussão sobre a atuação 

do professor de informática em um cenário de insuficiência tecnológica, adotamos, em 

um primeiro momento, uma aproximação com quatro categorias que aparecem na 

literatura freiriana, “situação-limite”, “percebido destacado”, “ato-limite” e “inédito-

viável” (FREIRE, 1978). 

A partir de Freire (1978), entendemos que “situação-limite” seria uma dimensão 

concreta e histórica de uma dada realidade, ou seja, um obstáculo que poderia ser 

superado pelo sujeito “criativo” e “inconcluso” que tem a capacidade de reflexão e 

ação diante da realidade com a intenção de transformá-la (“percebido destacado”), 

para, então, construir algo que ainda não existe (“inédito viável), mas que poderá vir 

a existir por meio da ação articulada desse sujeito com os demais (“ato-limite”).  
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Seria salutar a compreensão, por parte do poder público e da sociedade, acerca 

da importância de um laboratório de informática adequadamente estruturado e com 

seus computadores em pleno funcionamento. Para o laboratório ser utilizado de forma 

inovadora e problematizadora, a concepção de educação e, portanto, as práticas do 

professor de informática precisam ser, também, de caráter inovador e 

problematizador. 

Destaca-se que o trabalho em questão foi organizado em cinco partes, que 

foram estruturadas da seguinte forma: 

 O primeiro capítulo, Políticas e Contextos para Tecnologias Educacionais: 

um recorte do passado e do presente, apresenta uma trajetória histórica de algumas 

políticas públicas brasileiras de tecnologia educacional, a fim de situar o contexto de 

Itacoatiara no âmbito de políticas públicas como o ProInfo Integrado (programa da 

atual política pública de tecnologia educacional do Governo Federal). Ao final este 

capítulo apresenta também um panorama da atual situação de insuficiência 

tecnológica encontrada nos laboratórios de informática implantados pelo ProInfo 

Integrado nas escolas públicas brasileiras. 

 No segundo capítulo, “Situação-Limite”: uma Aproximação que Contribui 

com Reflexões sobre Práticas Docentes, buscamos fazer uma aproximação de 

conceitos trabalhados por Freire (1978), tais como “situação-limite”, “percebido 

destacado”, “ato-limite” e “inédito viável”. 

 O terceiro capítulo, Contexto de Itacoatiara e os Desafios para ser 

Professor de Informática, apresenta uma contextualização da cidade de Itacoatiara, 

das suas escolas municipais e do plano que orienta as ações educacionais na rede 

municipal de educação. Este capítulo também buscou discutir a formação e desafios 

presentes no cotidiano escolar do professor de informática (em início de carreira) que 

atua na educação básica. 

 No capítulo 4, Metodologia e Discussão dos Dados, buscamos detalhar a 

metodologia empregada em nosso estudo, a seleção dos professores participantes da 

pesquisa, bem como as técnicas e estratégias utilizadas para coleta e análise dos 

dados. Este capítulo, também, apresenta caracterizações dos professores de 

informática e dos laboratórios de informática das escolas municipais, como também 

expõe algumas reflexões sobre os conteúdos dos Projetos Políticos Pedagógicos das 

escolas. E por fim, desenvolvemos uma discussão acerca da “situação-limite” 

percebida pelos professores e dos responsáveis por sua existência, bem como das 
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alternativas pedagógicas desenvolvidas pelos professores de informática para 

contorná-la. 

 Ao final desse estudo, apresentamos as Considerações Finais a respeito da 

percepção do professor de informática acerca do obstáculo existente para a sua 

prática pedagógica, bem como das ações desses profissionais para contornar essa 

barreira, juntamente com reflexões (baseadas na literatura científica) que podem, 

futuramente, contribuir com novos trabalhos relacionados com o tema deste estudo, 

como por exemplo pesquisas que envolvam a figura do professor de informática e o 

ensino da informática e/ou computação na educação básica. 
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CAPÍTULO 1 

POLÍTICAS E CONTEXTOS PARA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS: UM 

RECORTE DO PASSADO E DO PRESENTE 

 

Neste capítulo, apresentamos uma trajetória de algumas políticas públicas de 

tecnologia educacional, que, acompanhando o desenvolvimento tecnológico e sob a 

influência de interesses dos governos, de empresários, pesquisadores e órgãos 

internacionais, vem transformando a relação da educação com as tecnologias digitais. 

Tem havido uma ampliação do escopo e do alcance dessas políticas, que antes 

restringiam-se ao uso da informática educativa na educação – com a intenção de 

formar mão de obra especializada para o mercado de informática que emergia no 

Brasil na década de 80 – para o uso das TIC nas práticas pedagógicas das escolas 

públicas brasileiras. Ilustramos, também, nesse capítulo o atual contexto que circunda 

a implantação e a continuidade de políticas públicas direcionadas para o uso das TIC 

nas escolas da rede pública de ensino.  

Para tratarmos das políticas públicas de tecnologia educacional, seria 

importante, antes de mais nada, compreendermos a relação entre as tecnologias 

digitais e a educação, bem como o significado do termo “Tecnologia Educacional”. 

Segundo Coll e Monereo (2010), a incorporação das TIC no ambiente 

educacional está levando os processos educacionais para além dos limites da escola, 

ao modificar os papéis dos participantes (professores e alunos), ao criar novas 

possibilidades e modalidades de diálogo, ao desenvolver as percepções espaciais e 

ao aumentar significativamente o acesso aos recursos tecnológicos. Atenta-se 

também para a transformação de um cenário competitivo – que segundo Coll e 

Monereo (2010) é comum entre os alunos da educação formal e escolar tradicional – 

para um ambiente interativo, cooperativo e colaborativo proporcionado pela 

incorporação tecnológica nas escolas. Nesse novo cenário, a competência do grupo 

(classe) prevalece sobre as capacidades individuais de cada indivíduo (aluno). 

O trabalho de Camps e Lalueza (2010) abre uma discussão sobre o processo 

de significação, construção e transformação que acontece durante o desenvolvimento 

do indivíduo e de suas habilidades, o uso de ferramentas tecnológicas nas atividades 

humanas (definidas pela prática social) e o marco institucional (contexto) onde se dão 

as práticas sociais. 
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Os autores assinalam que o ser humano e suas capacidades desenvolvem-se 

em função do objeto da sua atividade e das tecnologias que a medeiam, e que essas 

últimas não devem ser tratadas apenas como um conjunto de “ferramentas”, uma vez 

que devem ser consideradas e significadas dentro do marco das práticas institucionais 

em que estão inseridas (CAMPS; LALUEZA, 2010). 

As tecnologias, de modo geral, e as TIC, de maneira específica, além de 

configurarem novas estruturas sociais, possibilitam o desenvolvimento do indivíduo 

quanto à capacidade para o processamento de grandes volumes de informação em 

tempo reduzido, à habilidade espacial, à destreza precoce de algumas habilidades, à 

atenção visual dividida, à compreensão da linguagem icnográfica, a não-linearidade 

no acesso à informação (hipertextualidade) e à retroalimentação imediata (CAMPS; 

LALUEZA, 2010). 

Por intermédio das TIC a humanidade desenvolve-se cognitiva e socialmente, 

enquanto que a incorporação das tecnologias digitais nas escolas vem se destacando 

cada vez mais entre os debates no meio educacional. No entanto, torna-se de suma 

importância atentar-se ao fato de que o uso das tecnologias digitais no ambiente 

escolar ainda se dá de maneira limitada, seja por falta de condições financeiras em 

manter equipamentos e infraestruturas adequadas ou pelo uso inadequado dessas 

tecnologias por parte dos sujeitos que compõem o ambiente educacional. 

Quanto à expressão “Tecnologia Educacional”, ela não se reporta, apenas, às 

tecnologias e artefatos utilizados em âmbito educacional, mas também a implicações 

sociais, econômicas, políticas e culturais da tecnologia na educação, ou seja, a 

tecnologia educacional não se resume, apenas, a artefatos tecnológicos, mas também 

a sistemas e processos que levam, de certa forma, a resultados esperados (SELWYN, 

2011). Na tentativa de melhor elucidar a definição de “Tecnologia Educacional”, 

Selwyn aponta para os três termos de Lievrouw e Livingstone (2002 apud SELWYN, 

2011, p. 39) que a delimitam: 

 

• Artefatos e aparelhos: as tecnologias em si e como são projetadas e 
construídas antes de atingirem contextos educacionais; 
• Atividades e práticas: o que as pessoas fazem com as tecnologias em 
contextos educacionais e com propósitos educacionais (incluindo questões 
de interação, organização, identidade e práticas culturais humanas); 
• Contexto: os arranjos sociais e formas organizacionais que cercam o uso de 
tecnologias em contextos educacionais e com propósitos educacionais 
(incluindo instituições, estruturas sociais e culturas). 
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A partir dessa definição de “Tecnologia Educacional” e de várias outras 

pesquisas (ALLAN, 2011; ALMEIDA, 2014; ALVARENGA, 2011; ATAÍDE, 2013; 

BARRETO, 2010; BIELSCHOWSKY, 2009; BORBA, 2015; CORREA E CASTRO, 

2011; COSTA, 2013; FUCK, 2010; GARCIA, 2006; GONÇALVES, 2011; LÁZARO, 

2015; MENEZES, 2014; MORAES; TERUYA, 2009; NIC.BR, 2016b; RODRIGUES, 

2015; SILVA, 2012; SOUZA, 2011; XAVIER, 2013) concebe-se de que não adiantaria 

apenas implantar um ambiente tecnológico (laboratórios de informática) nas escolas 

e aguardar que a integração entre as ferramentas tecnológicas (computadores e 

demais tecnologias digitais) e o processo educacional acontecesse por si só. Logo, 

seria necessário atentar-se, também, para a formação dos sujeitos educacionais, para 

o ambiente em que serão inseridos os artefatos tecnológicos e para as práticas 

pedagógicas que envolverão o uso dessas tecnologias. 

No entanto, o emprego de artefatos e aparelhos em ambientes educativos 

“parece ter se tornado tão corriqueiro, que, para muitos, entrou no universo do ‘senso 

comum’” (SELWYN, 2011, p.1). Com isso, a ideia de tecnologia educacional é aceita 

por grande parte dos sujeitos comprometidos com a educação como algo que não 

pode ser evitado e nem impedido (SELWYN, 2011). 

As tecnologias educacionais são apontadas, por diversas justificativas e, em 

especial pela crença depositada “no ‘poder’ transformador da tecnologia em questões 

de competitividade econômica global e eficiência organizacional” (SELWYN, 2014, p. 

25), como a solução para os problemas dos contextos educativos formais que 

encontram-se em situação insatisfatória. Por esse motivo, discursos sobre as 

tecnologias educacionais defendem que elas teriam um papel fundamental na 

redefinição de alguns aspectos importantes da educação, como o papel do educador, 

a ação do aluno e a relação entre a aprendizagem e construção do conhecimento 

(SELWYN, 2014). 

No trabalho de Peixoto e Araújo (2012), que busca investigar os alicerces dos 

discursos hegemônicos existentes no entorno das relações entre as tecnologias e a 

educação, os autores trabalham com duas abordagens usuais quanto ao uso das 

tecnologias na educação, o “determinismo tecnológico” – cujos adeptos têm a crença 

de que a tecnologia está no centro da estrutura de uma sociedade controlando e 

moldando-a de maneira radical, eficaz e progressiva – e a “racionalidade instrumental” 

– cujos partidários compartilham o pensamento de que a tecnologia é uma ferramenta 
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ou instrumento de transformação que atua diretamente no processo de aprendizagem 

e nas relações pedagógicas em prol dos interesses pedagógicos. 

Além das autoras identificarem, por meio de uma análise de conteúdo, a 

existência de duas categorias nos discursos pedagógicos habituais sobre o uso das 

tecnologias na educação, elas também apontaram para duas categorias existentes no 

meio educacional que consideram o computador tanto como um “recurso pedagógico” 

quanto como um “recurso didático pedagógico”. Na primeira categoria o aluno é visto 

como responsável direto pela construção do conhecimento, cabendo assim ao 

professor o papel de mediador entre o computador (considerado um poderoso recurso 

pedagógico capaz de melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem) e 

as competências a serem adquiridas pelo alunado. Por outro lado, a concepção da 

segunda categoria é contrária à visão otimista apresentada na anterior, pois apresenta 

diferentes pontos de vista sobre o uso do computador na educação, podendo-se 

observar dentro dessa classe alguns adeptos que são a favor, outros que são contra, 

e aqueles que lançam um olhar crítico sobre o uso da tecnologia nos processos 

educacionais. 

Segundo Monereo e Pozo (2010), os discursos sobre o uso das TIC na 

educação polarizam-se em dois extremos: os discursos prescritivos, baseados nas 

inúmeras vantagens e possibilidades proporcionadas pela tecnologia, proliferando os 

rótulos que concebem a tecnologia como a solução para os problemas educacionais; 

e os discursos denunciatórios, que apontam para a relação existente entre as TIC e a 

precarização da educação e a depreciação do trabalho docente. 

Logo, podemos notar uma grande diversidade de discursos pedagógicos e 

posicionamentos teóricos e conceituais existentes acerca do estudo de temas 

relacionados à presença das tecnologias digitais em contextos educacionais. 

No que diz respeito às políticas públicas, um dos marcos importantes para a 

incorporação das tecnologias digitais nos processos educativos foi a reformulação que 

aconteceu, em 2007, no Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo), a 

qual alterou a sua denominação para Programa Nacional de Tecnologia Educacional 

(ProInfo Integrado). Esse Programa é fruto do amadurecimento das discussões que 

permearam o desenvolvimento das políticas públicas de tecnologia educacional (que 

tiveram seus prelúdios na década de 80), sendo responsável pela propagação dos 

ambientes tecnológicos (laboratórios de informática) nas escolas públicas das cinco 

regiões do país, pela incorporação das tecnologias digitais na educação brasileira e 
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pela formação dos sujeitos educacionais que fossem fazer o uso dessas tecnologias 

no processo de ensino-aprendizagem. Para melhor compreensão desse desenrolar, 

segue uma revisão histórica das Políticas Públicas de Tecnologia Educacional.  

 

1.1 A trajetória das Políticas Públicas de Tecnologia Educacional no Brasil 

 

 Nesse estudo, iniciaremos a trajetória das políticas públicas de tecnologia 

educacional a partir dos primeiros registros das discussões sobre a inserção da 

informática e suas tecnologias nas escolas públicas brasileiras, que tiveram seu berço 

nos últimos anos do regime militar, na década 1980, por meio dos Seminários 

Nacionais de Informática Aplicada à Educação12. Eles visavam tanto a formação de 

profissionais qualificados para o mercado de trabalho brasileiro, quanto a discussão 

de estratégias para a introdução da informática nas escolas públicas brasileiras, bem 

como a criação de diretrizes para a implantação de centros piloto de pesquisa nas 

universidades que elaborassem pesquisas (voltadas para a área de tecnologia 

educacional) com foco em todos os níveis de ensino da educação brasileira (CORREA 

E CASTRO, 2011).   

 Em 1981, na cidade de Brasília, foi realizado o I Seminário Nacional de 

informática Aplicada à Educação, que resultou nas seguintes recomendações para a 

introdução da informática no ambiente educacional:  

 

[...] as atividades da informática educativa devem ser balizadas por valores 
culturais, sociopolíticos e pedagógicos da realidade brasileira; [...] os 
aspectos técnicos-econômicos devem ser equacionados não em função das 
pressões do mercado, mas dos benefícios socioeducacionais; [...] não se 
deve considerar o uso dos recursos computacionais como nova panacéia 
para enfrentar os problemas da educação; [...] deve haver a criação de 
projetos-piloto de caráter experimental com implantação limitada, objetivando 
a realização de pesquisa sobre a utilização da informática no processo 
educacional (BRITO; PURIFICAÇÃO, 2008, p. 71 apud GONÇALVES, 2011, 
p. 58). 

 

 Algumas dessas recomendações foram, e continuam sendo, difíceis de serem 

cumpridas, uma vez que, dentro do contexto daquele, e do atual, momento, os 

interesses do mercado prevaleceram, e continuam prevalecendo, sobre o 

                                                             
12 O I e II Seminário Nacional de Informática Aplicada à Educação foram realizados pela Secretaria 
Especial de Informática (SEI) em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPQ) e com o MEC. 
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aprimoramento socioeducacional no que tange a implantação de projetos de 

introdução de recursos tecnológicos digitais nas escolas públicas brasileiras 

(GONÇALVES, 2011). 

 O II Seminário Nacional de informática Aplicada à Educação aconteceu na 

Universidade Federal da Bahia em 1982, e foram apresentadas as seguintes 

recomendações: 

 

[...] os núcleos de estudos devem ser vinculados às universidades, com 
caráter interdisciplinar, priorizando o ensino de 2º grau, não deixando de 
envolver outros grupos de ensino; [...] os computadores devem funcionar 
como meio auxiliar do processo educacional, devendo se submeter aos fins 
da educação e não determiná-los; [...] o seu uso não deverá ser restrito a 
nenhuma área de ensino; [...] deve-se priorizar a formação do professor 
quanto aos aspectos teóricos, participação em pesquisa de experimentação, 
além do envolvimento com a tecnologia do computador; [...] a tecnologia a 
ser utilizada deve ser de origem nacional (BRITO; PURIFICAÇÃO, 2008, p. 
71 apud GONÇALVES, 2011, p. 59). 

 

 A educação básica foi o alvo principal das discussões do II Seminário Nacional 

de Informática Aplicada à Educação, uma vez que apontavam para o aprimoramento 

da qualidade do ensino escolar com a incorporação da informática, bem como para o 

impacto dos computadores na formação escolar – dos estudantes do primeiro grau – 

e profissional – dos estudantes do segundo grau. De acordo com Correa e Castro 

(2011), devido ao conhecimento e à experiência, adquiridos desde a década de 70, 

na área de tecnologia educacional, a classe de pesquisadores conseguiu se destacar 

nas discussões que aconteceram nos seminários, consolidando os seus interesses na 

formulação da proposta de informática educativa no entorno de uma política nacional 

de tecnologia educacional.    

 Segundo Correa e Castro (2011), organismos internacionais, como o Banco 

Mundial, tinham como recomendações, quanto ao uso das tecnologias na educação 

brasileira, o aprimoramento da formação e do trabalho docente, bem como da 

qualidade do processo de ensino, reduzindo o quantitativo de professores e 

qualificando-os para atuarem no ensino a distância, alcançando, assim, segundo o 

Banco Mundial, uma melhora significativa na formação dos professores (pois a 

formação estaria voltada para um número reduzido de profissionais), no processo de 

ensino (uma vez que as tecnologias resolveriam os problemas da educação brasileira) 
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e no alcance da educação (porque o ensino a distância alcançaria um quantitativo de 

alunos maior do que o alcançado pelo ensino presencial).  

 No entanto, os acordos estipulados durante os seminários vão de encontro com 

os interesses do Banco Mundial, uma vez que a premissa do papel da tecnologia na 

educação, que sustentou as discussões, era constituída da ideia de que o uso das 

tecnologias deveria se limitar ao apoio do “trabalho do professor sem jamais substituí-

lo” (CORREA E CASTRO, 2011, p. 51). 

 As orientações do Banco Mundial não eram trabalhadas em nenhum ponto das 

propostas levantadas nos seminários, uma vez que as recomendações dos 

seminários giravam no entorno das práticas educacionais que envolvessem o uso da 

informática educativa, baseando-se em valores culturais, sociais, políticos e 

pedagógicos do contexto brasileiro, da mesma maneira que estabeleciam que os 

computadores deveriam ser coadjuvantes no processo de ensino-aprendizagem, 

submetendo-se aos fins educacionais e não determinando-os. As recomendações dos 

seminários destacavam também que todos os segmentos do ensino, inclusive o 

ensino fundamental, deveriam ser incluídos nos estudos realizados pelos centros 

piloto de pesquisa e priorizavam a formação adequada do professor (de todas as 

áreas e segmentos do ensino) para o uso do computador em suas práticas 

educacionais. 

 Após a realização dos dois Seminários, ainda em 1982, o MEC criou um Centro 

de Informática (Cenifor) para gerir todas as ações relacionadas à política de 

informática que estivessem voltadas: 

 

[...] para o ensino de informática (criação de cursos de graduação e pós-
graduação), ensino para informática (formação em áreas correlatas como 
engenharia eletrônica e de telecomunicações), ensino com informática nas 
escolas (uma influência do processo vivenciado nos Seminários 
Nacionais) e utilização da informática na pesquisa e informatização do 
Ministério da Educação (CORREA E CASTRO, 2011, p. 49, grifo nosso).  

 

 A Secretaria Especial de Informática (SEI) – influenciada pelos interesses dos 

militares – constituiu, em 1983, a Comissão Especial nº 11 - Informática Educativa 

(CE-IE 11) – vinculada ao Conselho Nacional de Segurança (CSN), que ficaria 

incumbida de organizar e de colocar em prática as ações inscritas no primeiro registro 

que trata da proposta de uma política pública brasileira de tecnologia educacional. 
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Esse documento foi denominado de “Subsídios para Implantação do Programa de 

Informática na Educação” (CORREA E CASTRO, 2011).  

 As recomendações do I e II Seminários Nacionais de Informática Aplicada à 

Educação contribuíram significativamente para a elaboração, em 1983, pela CE-IE11, 

do projeto Educação com Computadores (Educom), ficando o MEC responsável pelo 

acompanhamento da implementação do projeto por meio da Cenifor (OLIVEIRA, 

1997).   

 O projeto Educom, que surgiu com o intuito de contribuir com a política de 

informatização e modernização da sociedade brasileira, vigente nos últimos anos do 

regime militar, buscava “uma autonomia tecnológica no setor de informática e 

microeletrônica, associada a uma perspectiva de progresso econômico e social” 

(ANDRADE, 1996, p. 1). 

 De acordo com Oliveira (1997), o edital de seleção das universidades que iriam 

compor o Projeto Educom foi elaborado e coordenado pelo CE-IE11 e, após o 

processo de seleção, os convênios foram firmados entre as cinco universidades 

selecionadas e o Cenifor. O projeto consistia em cinco centros piloto (destinados às 

instituições de ensino superior selecionadas para compor o Educom) que tinham como 

metas: o planejamento, a execução e a avaliação das ações do projeto; e o 

desenvolvimento de estudos do uso educacional da informática na educação básica 

em nível de 2º grau (ensino médio), analisando as consequências que essas 

tecnologias digitais suscitariam ao processo de ensino-aprendizagem, ao trabalho 

docente e à organização escolar.  

 O projeto Educom foi desenvolvido em quatro Universidades Federais13 e em 

uma Universidade Estadual14, com a finalidade de criar, e transpor para os outros 

segmentos de ensino, as primeiras experiências baseadas nas principais ações 

desenvolvidas em cada instituição de ensino superior selecionada – ressalta-se que 

cada centro piloto tinha ações distintas dos demais centros (OLIVEIRA, 1997). 

 A UFRJ direcionou suas pesquisas para três áreas: “[...] tecnologia 

educacional, tecnologia de software educacional [...] e investigação sobre os efeitos 

sociais, culturais e éticos [...], provocados pelo uso do computador no processo 

                                                             
13 O projeto Educom foi realizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
14 O projeto Educom foi realizado, também, na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 
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educacional” (OLIVEIRA, 1997, p. 37). Menciona-se também que este centro atuou 

na formação de recursos humanos nos cursos de informática (profissionalizantes e 

técnicos), nas disciplinas ligadas à informática educativa dos cursos de Licenciatura, 

bem como nas especializações de informática educativa. 

 A UFMG desenvolveu seus projetos de pesquisa nas seguintes áreas: 

“informatização de escolas, desenvolvimento e avaliação de Programas Educativos 

pelo computador (PEC’s), capacitação de recursos humanos e utilização da 

informática na educação especial.” (OLIVEIRA, 1997, p. 37). É importante salientar 

que as atividades deste centro sempre caminhavam na direção da 

interdisciplinaridade e sob abordagem construtivista no processo de ensino-

aprendizagem, bem como no caminho das implicações sociais, políticas e culturais da 

inserção dos computadores nas escolas. 

 A UFPE orientou suas atividades na direção de três áreas: “formação de 

recursos humanos, informática na educação especial e atividades de educação 

musical com uso de computadores.” (OLIVEIRA, 1997, p. 39). As ações voltadas à 

formação dos recursos humanos eram direcionadas ao atendimento do corpo docente 

da rede pública de ensino municipal e estadual, bem como à realização de projetos 

de extensão para os cursos de licenciaturas e pedagogia. A universidade também 

desenvolveu, utilizando a linguagem Logo15, uma metodologia de ensino apropriada 

para os deficientes auditivos.  

A UFRGS criou o Laboratório de Estudos Cognitivos que se propôs a investigar 

a utilização do computador na educação de crianças deficientes e como este 

equipamento pode contribuir para a aprendizagem. O departamento de informática 

deste centro piloto também se dedicou “às pesquisas sobre o uso de computadores 

na educação, tendo como objetivo maior a produção de softwares educativos.” 

(OLIVEIRA, 1997, p. 40). 

A Unicamp dedicou-se aos estudos dos usos do computador no processo de 

ensino-aprendizagem, investiu seus esforços “na formação de recursos humanos, não 

só na perspectiva de avaliar programas educativos, mas, principalmente, no 

desenvolvimento de uma metodologia de ensino com uso de computadores.” 

                                                             
15 A linguagem de programação Logo foi desenvolvida com finalidades educacionais por um grupo de 
pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology, liderados pelo Prof. Seymour Papert. É uma 
linguagem de programação simples, do ponto de vista educacional, pois possui características que 
torna o seu uso acessível por sujeitos de diversas áreas e de diferentes níveis de escolaridade 
(PRADO, 1999). 
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(OLIVEIRA, 1997, p. 41). Menciona-se que a Unicamp, além de utilizar a linguagem 

Logo, também firmou um acordo de pesquisa interdisciplinar com os criadores dessa 

linguagem, Seymour Papert e Marvin Minsky.  

É importante atentar para o fato acerca da distribuição dos centros piloto (que 

diferente do que foi recomendado pelos Seminários Nacionais de Informática Aplicada 

à Educação, nos quais ficou acordado que os centros de pesquisa deveriam ser 

distribuídos por todas as regiões brasileiras), que foram implantados em apenas três 

regiões brasileiras (Sul, Sudeste e Nordeste), deixando de fora as regiões Norte e 

Centro-Oeste do Brasil. 

Segundo Oliveira (1997), apesar dos cinco centros piloto, localizados nas 

universidades supramencionadas, terem atividades distintas, todos se dedicaram ao 

trabalho com a linguagem Logo tanto na formação de recursos humanos (técnicos e 

professores) quanto nas pesquisas realizadas com as escolas da Educação Básica 

sobre o uso dos computadores no processo de ensino-aprendizagem.  

Apesar do projeto Educom ter sido importante para geração de pesquisas 

científicas e para formulação da Política Nacional de Informática Educativa, muitas 

das atividades planejadas pelos centros piloto não foram concretizadas devido à 

embates e discordâncias entre o Cenifor e a SEI que resultaram em problemas no 

repasse financeiro aos centros piloto. Os conflitos só viriam a cessar com o fim do 

regime militar, em 1985, que resultou em profundas mudanças na SEI que passaria a 

dedicar-se, especificamente, à formação dos profissionais que atuariam no mercado 

de trabalho em informática. Diante disso, o MEC conquista autonomia para gerenciar 

o projeto Educom (CORREA E CASTRO, 2011).  

 Segundo Rodrigues (2015), as ações e os resultados do projeto Educom, 

durante a sua vigência (1983 a 1989), fizeram com que o MEC elaborasse em 1987, 

por meio do Comitê Assessor de Informática para Educação (CAIE), o Programa de 

Ação Imediata em Informática que atuaria na Educação Básica com o objetivo de 

capacitar os técnicos e os professores das redes municipais e estaduais de ensino 

para o trabalho com a Informática Educativa (Projeto Formar) e de criar os Centros de 

Informática na Educação que implantariam um sistema básico de suporte nas 

universidades (Centros de informática na Educação Superior – Cies), nas secretarias 

estaduais de educação (Centros de informática na Educação de 1º e 2º graus e 

especial – Cieds) e nas escolas técnicas federais (Centros de Informática na 

Educação Técnica – Ciets).  
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 O projeto Formar, de acordo com Oliveira (1997, p. 46), consistia na formação 

de professores multiplicadores, por meio de cursos de especialização – em nível de 

pós-graduação lato sensu – em informática educativa, e esses profissionais, ao 

finalizarem o curso, estariam incumbidos de “viabilizar a implementação dos Centros 

de Informática e Educação (Cied) em seus respectivos estados e municípios [...]” e de 

multiplicar o conhecimento sobre a informática educativa entre os seus pares em seus 

respectivos ambientes de trabalho. 

 As pesquisas desenvolvidas no projeto Educom deram ênfase à produção de 

softwares educativos, à formação de recursos humanos e à educação especial, bem 

como organizaram as ideias para a formulação de programas com maior abrangência 

e completude, como por exemplo, o seu sucessor, o Programa Nacional de 

Informática Educativa (PRONINFE).  

 Na tentativa de definir uma Política Nacional de Informática Educativa, foi 

realizado um encontro (na cidade de Florianópolis em 1987) entre pesquisadores, 

técnicos, empresários e autoridades da área de informática educativa, intitulado, 

segundo Oliveira (1997, p. 48), de “Jornada de Trabalhos de Informática na Educação: 

Subsídios para Políticas”, que contribuiu consideravelmente, por meio das 

recomendações feitas pelos participantes, na estruturação do modelo que guiaria, 

naquele momento, o governo brasileiro no processo de informatização da educação. 

Entre as recomendações feitas, Oliveira (1997, p. 48) aponta aquelas que foram 

consideradas como as mais importantes para a composição desse modelo: 

 

[...] Promoção de pesquisas e estudos sobre os impactos políticos, 
pedagógicos e sociais do uso do computador na educação; [...] Preparação 
de profissionais da educação, visando conciliar o uso do computador com o 
processo de ensino-aprendizagem; [...] Implantação de uma política de 
formação de recursos humanos que não seja determinada por interesses 
industriais e mercadológicos [e]; [...] Rejeição a posições de defesa do 
computador na educação que tenha como origem o modismo tecnicista.  

 

 A partir das recomendações supracitadas, foi instituído na Secretaria Geral, em 

outubro de 1989, o PRONINFE, por meio da Portaria Ministerial/GM 549. As metas 

desse programa foram formuladas em sintonia com a política nacional de ciência e 

tecnologia da época. 
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[...] apoiar o desenvolvimento e a utilização de informática educativa nas 
áreas de ensino de 1º, 2º e 3º graus e de educação especial; [...] fomentar o 
desenvolvimento de infra-estrutura de suporte junto aos diversos sistemas de 
ensino do País; [...] promover e incentivar a capacitação de recursos 
humanos no domínio da tecnologia de informática educativa; [...] estimular e 
disseminar resultados de estudos e pesquisas de aplicação da informática no 
processo de ensino-aprendizagem junto aos sistemas de ensino, contribuindo 
para a melhoria de sua qualidade, a democratização de oportunidades e 
conseqüentes transformações sociais, políticas e culturais da sociedade 
brasileira, e [...] acompanhar e avaliar planos, programas e projetos voltados 
para o uso de computador nos processos educacionais (BRASIL, 199416, p. 
39-40). 

 

 Quanto à promoção e incentivo da formação de recursos humanos, o programa 

sempre buscou capacitar professores, técnicos e pesquisadores, de todos os níveis e 

modalidades de ensino, no domínio tecnológico da informática educativa. E 

objetivando alcançar, em plenitude, a formação dos sujeitos no cenário educacional 

brasileiro, o programa apoiou a instalação de centros, subcentros e laboratórios de 

informática nas secretarias de educação, universidades e escolas técnicas para 

atender os profissionais do ensino fundamental, médio, técnico e superior, bem como 

aqueles que pertenciam à educação especial (BRASIL, 1994). 

 De acordo com Moraes e Teruya (2009, p. 7-8), o PRONINFE apresentou 

resultados significativos quanto à introdução da informática educativa na educação 

pública brasileira:  

 

[...] 44 centros de informática na educação implantados, a maioria interligada 
na Internet. [...] 400 subcentros implantados, a maioria por iniciativas de 
governos estaduais e municipais, a partir do modelo de planejamento 
concebido, inicialmente, pelo Projeto EDUCOM/UFRGS [...]. [...] 400 
laboratórios de informática educativa em escolas públicas, financiados por 
governos estaduais e municipais. [...] mais de 10.000 profissionais 
preparados para trabalhar em informática educativa no país, [...] [e] 
pesquisadores com cursos de mestrado e doutorado. 

  

 Vale atentar-se, novamente, para a distribuição geográfica dos centros e 

subcentros de informática que se concentraram nos estados e municípios das regiões 

Sul e Sudeste. De acordo com Correa e Castro (2011), essa distribuição desigual entre 

as regiões brasileiras ocorreu devido a maior parte dos recursos para o financiamento 

                                                             
16 Em virtude da necessidade de socializar a utilização da informática na educação e as diretrizes que 
norteiam o PRONINFE, o Ministério da Educação e Desporto, por meio da Secretaria de Educação 
Media e Tecnológica (SEMTEC), decide reeditar, em novembro de 1994, o documento do Programa 
Nacional de Informática Educativa (BRASIL, 1994, p. 8). 
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da implantação da infraestrutura dos centros e subcentros serem de origem estadual 

e municipal, fato que demandou força orçamentária dos governos locais que 

implantaram os ambientes informatizados em seus estados e cidades. 

 Apesar de problemas organizacionais e orçamentários, este projeto contribuiu 

consideravelmente, durante a sua vigência (1989-1995), para a implantação inicial de 

uma base tecnológica e metodológica de informática nas escolas públicas brasileiras 

(ANDRADE, 1996; CORREA E CASTRO, 2011). De acordo com Andrade (1996), a 

estrutura das políticas públicas de tecnologia educacional, que sucedessem ao 

PRONINFE, ficaria com a responsabilidade de informatizar as escolas da educação 

básica e de orientar a implantação de formações profissionais na área da informática 

para os sujeitos do ambiente educacional, em especial os professores. 

 

1.2 Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo) 

 

 Na III Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Secretários Estaduais 

de Educação (CONSED), que aconteceu em 1996, foi apresentada a proposta para 

implementação do – inicialmente denominado – Programa Nacional de Informática na 

Educação, o ProInfo, que seria acompanhado pelo MEC através da Secretaria de 

Educação à Distância17 (SEED) em articulação com as secretarias de educação do 

Distrito Federal, dos estados e dos municípios (ALLAN, 2011; BRASIL, 1997a). 

 Sendo o ProInfo instituído em abril de 1997 (dois anos depois do fim do 

PRONINFE), por meio da portaria ministerial nº 522/MEC, diferenciando-se de seu 

antecessor (PRONINFE) em relação aos sujeitos envolvidos no processo formativo, 

uma vez que o ProInfo contemplou, apenas, a participação do SEED e dos Núcleos 

de Tecnologia Educacional (NTE), que estavam sob a responsabilidade das 

Secretarias de Educação (MORAES, 2006).  

 Devido à nova organização do programa foram criados os NTE, que são 

responsáveis pela manutenção dos laboratórios de informática instalados nas escolas 

públicas e pela formação, em nível de pós-graduação lato sensu, dos professores 

multiplicadores na área de tecnologia educacional. Esses núcleos por serem 

considerados o elo entre o ProInfo, as escolas e seu corpo docente, foram distribuídos, 

                                                             
17 Setor do MEC, responsável, naquele período, por fomentar a incorporação das TIC na educação e 
pela definição e implantação da política de educação à distância, com o intuito de democratizar o 
acesso e aprimorar a qualidade da educação brasileira 
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estrategicamente, por todos os estados brasileiros (no mínimo um NTE por estado), 

com intuito de descentralizar o processo de informatização das escolas públicas, 

atentando-se sempre para as particularidades de cada região brasileira e estimulando 

um ambiente interativo entre os componentes do programa (MORAES, 2006). 

 O ProInfo foi criado com a finalidade de promover tanto o uso pedagógico das 

TIC nas escolas públicas da educação básica, levando a essas instituições artefatos 

tecnológicos digitais de informática e de comunicação, quanto a formação dos 

professores para lidar com essas novas tecnologias digitais. O programa visava, 

também, segundo o documento oficial do ProInfo (BRASIL, 1997a, p. 3): 

 

Melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem [...][;] Possibilitar 
a criação de uma nova ecologia cognitiva nos ambientes escolares mediante 
incorporação adequada das novas tecnologias da informação pelas escolas 
[...][;] Propiciar uma educação voltada para o desenvolvimento científico e 
tecnológico [...][;] Educar para uma cidadania global numa sociedade 
tecnologicamente desenvolvida[.]  

 

 De acordo com o mesmo texto (p. 16), a proposta de apoio do ProInfo ao 

desenvolvimento e implantação de recursos tecnológicos nas escolas públicas do 

país, aliada a um contexto de descentralização e interação, no qual se respeitam as 

peculiaridades de cada estado, viabilizariam inúmeras vantagens no âmbito 

educacional, social, político, profissional e cultural, dentre os quais se podem 

destacar, a princípio, nove benefícios: 

 

1) a melhoria da qualidade e eficiência do sistema educacional público 
brasileiro; 
2) o baixo custo dos investimentos, correspondente a US$ 72.00 por aluno 
beneficiado, já incluída a montagem de infra-estrutura de formação e custeio 
de profissionais por dois anos, além da capacitação de 25.000 professores; 
3) o acesso de alunos de menor poder aquisitivo a recursos tecnológicos, 
possibilitando-lhes uma inserção mais vantajosa no mercado de trabalho; 
4) a geração direta e indireta de empregos (mormente no setor de serviços); 
5) a difusão da informática em novos mercados consumidores, pelo evidente 
efeito demonstração nas “vitrines escolares”; 
6) contribuição para o revigoramento e a mudança de perfil de economias 
locais, mediante a formação de recursos humanos melhor capacitados; 
7) a utilização dos equipamentos pelas comunidades, inclusive em cursos 
específicos de interesse da vocação econômica local; 
8) melhoria da gestão escolar; 
9) acesso a redes de informações globais (INTERNET). 
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 Para que o estado viesse a gozar dos benefícios do ProInfo, este deveria, 

primeiramente, aderir ao Programa, comprometendo-se em garantir a infraestrutura 

básica para implantação dos laboratórios de informática, a manutenção dos 

equipamentos (após o fim da garantia de três anos) e a formação dos profissionais 

necessários à implementação das ações do programa. Após o processo de adesão, o 

estado deveria efetuar o seu cadastro no sistema do ProInfo, a finalização dessa etapa 

daria acesso ao próximo e último passo, que é a seleção e inclusão das escolas 

públicas que participariam do ProInfo. Ao Governo Federal caberia a distribuição dos 

equipamentos tecnológicos digitais (para o NTE e as escolas), bem como a conexão 

dos mesmos à Internet (BRASIL, 2001). 

 Salienta-se que as escolas municipais, inicialmente, só poderiam aderir ao 

programa caso o município estivesse localizado em um estado participante do ProInfo, 

uma vez que a formação do corpo docente era realizada, unicamente, pelas 

secretarias estaduais de educação, por meio do NTE (CORREA E CASTRO, 2011). 

 Quanto à distribuição geográfica dos equipamentos tecnológicos digitais, a 

partir do ProInfo, os estados da região Norte aderiram, de maneira expressiva, às 

políticas públicas de informática na educação do Governo Federal. De acordo com 

Garcia (2006), a Secretaria de Educação (SEDUC) do estado do Amazonas, com a 

intenção de modernizar o sistema educacional das escolas públicas estaduais, 

participou – juntamente com as secretarias de outros estados da região Norte – das 

primeiras discussões sobre a formação do corpo docente para o uso dos 

computadores em suas práticas pedagógicas e a inserção desses computadores, por 

meio do ProInfo, nas escolas dos estados da região Norte. Menciona-se, que após a 

adesão ao ProInfo, a execução do programa nas escolas públicas estaduais do 

Amazonas (1997-2004) passou por inúmeros problemas no que tange a carência de 

manutenção dos equipamentos, a indisponibilidade de estrutura física adequada para 

o funcionamento dos laboratórios de informática e a desarticulação dos objetivos do 

ProInfo com as propostas da SEDUC do estado do Amazonas. 

 Quanto às despesas do Programa, a aquisição de equipamentos, a capacitação 

dos professores, o suporte técnico e a adaptação das instalações físicas das escolas 

e dos NTE ficariam a cargo de recursos próprios do MEC, de financiamentos externos, 

dos estados (percentual médio estimado em 20%), dos municípios e, se possível, da 

comunidade (BRASIL, 1997a). 
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 Em dezembro de 2007, houve uma reformulação no ProInfo, por meio do 

decreto nº 6.300 (BRASIL, 2007), que alterou tanto o título quanto a sigla 

correspondente ao programa, passando a ser denominado como Programa Nacional 

de Tecnologia Educacional (ProInfo Integrado)18 – apesar de continuar a ser 

mencionado nos discursos, acerca das políticas públicas de tecnologias educacionais, 

apenas, como ProInfo. Além dessas mudanças, houve também a criação do Núcleo 

de Tecnologia Educacional Municipal (NTM), que extingue a dependência dos 

municípios com os estados tanto no momento da adesão ao Programa quanto na 

capacitação dos sujeitos educacionais. De acordo com o coordenador pedagógico de 

informática19 da rede municipal de educação, Itacoatiara foi a primeira cidade do 

interior do Amazonas a receber o NTM. 

 Atenta-se, também, para um ponto em comum entre o ProInfo e o ProInfo 

Integrado, no qual os dois programas marcam a transição definitiva do gerenciamento 

das políticas de tecnologia educacional das universidades para as secretarias 

estaduais e municipais (BRASIL, 2007; CORREA E CASTRO, 2011). 

 Segundo Correa e Castro (2011), a partir das alterações citadas anteriormente, 

há uma mudança de visão, por parte do governo, acerca da relação direta entre o uso 

da informática educativa e o uso das tecnologias educacionais. Ou seja, os pontos 

mais importantes das primeiras políticas de informática na educação eram o uso da 

informática, a construção de um mercado nacional de informática e a formação de 

recursos humanos para o mercado de trabalho em informática.  

 Diante do acelerado desenvolvimento tecnológico, o governo federal 

contempla, como estratégia, a ampliação do escopo das políticas públicas de 

tecnologia educacional no país, transferindo o foco da informática educativa e/ou da 

informática na educação para o uso pedagógico, mais abrangente, das tecnologias 

educacionais no processo de ensino-aprendizagem. 

 A reformulação do Programa traz consigo a regulamentação de objetivos que 

complementam os propósitos iniciais do ProInfo, que, baseando-se na incorporação 

da informática na educação, giravam em torno do aprimoramento da qualidade do 

processo de ensino-aprendizagem, da introdução de uma nova “ecologia cognitiva” 

                                                             
18 O ProInfo Integrado introduz mudanças no ProInfo, articulando-o ao Programa de Desenvolvimento 
da Educação (PDE) de forma integrada ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) (CORREA 
E CASTRO, 2011). 
19 Informação obtida, por meio de contato telefônico, em 31 de outubro de 2016.  
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no ambiente educacional e da promoção de uma educação voltada tanto para o 

desenvolvimento científico e tecnológico quanto para a formação cidadã da sociedade 

brasileira dentro de um contexto de desenvolvimento tecnológico acelerado (BRASIL, 

1997a, p. 3).  

 Os objetivos iniciais do ProInfo foram aprofundados e redirecionados, após a 

reformulação do Programa, para o uso das TIC nos processos pedagógicos, como 

pode ser visto no primeiro artigo do Decreto nº. 6.300: 

 

I - Promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação 
nas escolas de educação básica das redes públicas de ensino urbanas e 
rurais; 
II - Fomentar a melhoria do processo de ensino e aprendizagem com o uso 
das tecnologias de informação e comunicação; 
III - promover a capacitação dos agentes educacionais envolvidos nas ações 
do Programa; 
IV - Contribuir com a inclusão digital por meio da ampliação do acesso a 
computadores, da conexão à rede mundial de computadores e de outras 
tecnologias digitais, beneficiando a comunidade escolar e a população 
próxima às escolas; 
V - Contribuir para a preparação dos jovens e adultos para o mercado de 
trabalho por meio do uso das tecnologias de informação e comunicação; e 
VI - Fomentar a produção nacional de conteúdos digitais educacionais 
(BRASIL, 2007). 

 

 Para alcançar esses objetivos é definido, no mesmo texto, que o ProInfo 

Integrado funcionará em regime de colaboração da União com os estados, o Distrito 

Federal e os municípios (que aderirem ao programa). Nessa relação colaborativa o 

MEC ficou com a responsabilidade de: implantar os laboratórios equipados com 

computadores e outros equipamentos tecnológicos digitais; disponibilizar, em 

conjunto com os estados, municípios e Distrito Federal, formação adequada para os 

agentes educacionais envolvidos; distribuir acesso à Internet nos laboratórios 

implantados; oferecer conteúdos educacionais, soluções e sistemas de informações; 

coordenar a implantação dos laboratórios e; acompanhar e avaliar as ações do ProInfo 

Integrado (BRASIL, 2007). 

 Em contrapartida, estados, municípios e Distrito Federal (que aderiram ao 

programa) ficaram incumbidos em: garantir a estrutura adequada para receber os 

equipamentos; viabilizar e incentivar a capacitação dos professores e dos demais 

agentes educacionais para o uso pedagógico dos artefatos tecnológicos digitais de 

informática e comunicação; assegurar recursos humanos e condições necessárias 

para a equipe de apoio durante o desenvolvimento e acompanhamento das ações de 
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capacitação nas escolas; assumir, assim que findar o prazo de garantia dos 

equipamentos pela empresa contratada, a responsabilidade pelo suporte técnico e 

pela manutenção dos equipamentos e; incorporar o uso das TIC nos projetos políticos 

pedagógicos (PPP) das escolas beneficiadas pelo programa (BRASIL, 2007). 

 O ProInfo Integrado elaborou diversas ações na tentativa de alcançar os novos 

objetivos, que consistem em implementar as TIC nas escolas públicas da Educação 

Básica, capacitar os agentes educacionais envolvidos para o uso dos recursos 

tecnológicos e disponibilizar ambientes interativos, bem como conteúdos 

educacionais para esses profissionais. As novas ações do ProInfo Integrado foram 

organizadas e distribuídas em três vertentes de atuação (articuladas entre si): a 

Infraestrutura, a Oferta de conteúdos digitais e a Capacitação (NIC.BR, 2016b). 

 A Infraestrutura é uma vertente que se refere à distribuição de recursos 

tecnológicos digitais nas escolas públicas do país. Entre as ações compreendidas 

dentro dessa área de atuação podemos citar a implantação do Programa Governo 

Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão (Gesac20), do Programa Um 

Computador por Aluno (PROUCA), do Projetor ProInfo e dos laboratórios de 

informática conectados à Internet nas escolas públicas (BIELSHOWSKY, 2009). 

 A oferta de conteúdos digitais é uma área de atuação que diz respeito à 

disponibilidade, por parte do programa, de conteúdos educacionais e de ferramentas 

que proporcionem um ambiente interativo e comunicativo para a relação entre 

professores e alunos. Dentro dessa vertente é possível destacar o canal TV Escola, o 

Portal do Professor e do Aluno, o Portal Domínio Público, a Rede Interativa Virtual de 

Educação (RIVED) e o Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE), além, é 

claro, de programas que miram na produção de conteúdos digitais (BIELSHOWSKY, 

2009). 

 A capacitação é uma vertente que se relaciona com a formação didático-

pedagógica dos agentes educacionais (professores, gestores, técnicos e outros 

agentes dos sistemas de ensino que atuam nas escolas públicas) para o uso dos 

recursos tecnológicos digitais e dos conteúdos digitais disponíveis (BRASIL, 2017a).  

                                                             
20 Segundo o NIC.BR (2014), uma boa parte das escolas e telecentros atendida pelo Programa Gesac 
encontra-se sem acesso à Internet devido à falta de instalação de computadores ou da Internet, à 
carência de recursos financeiros para a manutenção ou assistência técnica da infraestrutura básica e 
tecnológica,  à ausência de recursos humanos e a problemas com a gestão. 
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 Para entendermos os interesses e a urgência do governo em incorporar as 

tecnologias educacionais no processo de ensino-aprendizagem das escolas públicas 

brasileiras, basta atentarmo-nos para a ementa e a breve carga horária da formação 

continuada em tecnologia educacional ofertada aos agentes educacionais pelo 

ProInfo Integrado para o uso das TIC nas práticas pedagógicas, que engloba os 

cursos de: “Introdução à Educação Digital (60h)”, que visa “contribuir para a inclusão 

digital” dos agentes educacionais e para a análise reflexiva, dos mesmos, sobre o 

impacto das tecnologias digitais no ensino; “Tecnologias na Educação – ensinando e 

aprendendo com as TIC (60h)”, que objetiva “oferecer subsídios teórico-

metodológicos práticos para que os professores e gestores escolares possam 

compreender o potencial pedagógico das TIC [no processo de] ensino e 

aprendizagem de suas escolas”; “Elaboração de projetos (40h)”, que pretende agregar 

novas competências aos “professores e aos gestores escolares” que envolvam a 

integração entre as TIC, o currículo e o processo de ensino-aprendizagem e; “Redes 

de aprendizagem (40h)”, que visa o preparo dos “professores para compreensão do 

papel da escola frente à cultura digital, dando-lhes condições de utilizarem as novas” 

tecnologias “sociais no [processo de] ensino” (BRASIL, 2017a).  

 Além dessa breve formação continuada, com carga horária total de apenas 200 

horas, o ProInfo Integrado também oferece uma outra formação (“ministrada pelas 

[...][Universidades] e Secretarias de Educação”), por meio do Projeto “Um Computador 

por Aluno”, que busca, na teoria, tanto “preparar os participantes para o uso dos 

programas [instalados] no laptop educacional [quanto] propor atividades que 

proporcionem um melhor entendimento de suas potencialidades” para o processo de 

ensino-aprendizagem (BRASIL, 2017a). 

 De acordo com Ataíde (2013), em maio de 2011, o MEC foi reestruturado e a 

SEED acabou sendo extinta a partir da publicação do Decreto Nº 7.480. Logo, os 

programas, projetos e ações da extinta SEED passaram a ser supervisionados pela 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão21 

(SECADI) e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). Atualmente, estão vinculados à SECADI: o Portal Domínio Público, o DVD 

Escola, o ambiente virtual e-ProInfo, o E-Tec Brasil, o Programa Banda Larga nas 

Escolas (PBLE), o Proinfantil, o ProInfo Integrado, a TV Escola, o Sistema 

                                                             
21 Secretaria responsável por implementar políticas públicas integradas aos Programas e Ações da 
Educação Básica, Superior, Tecnológica e Profissionalizante. 
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Universidade Aberta do Brasil (UAB), o BIOE, o Portal do Professor, o PROUCA e o 

Projetor ProInfo. 

 

1.3 O ProInfo Integrado nas escolas públicas brasileiras 

 

 O ProInfo Integrado é um programa de tecnologia educacional, que está em 

vigência até o momento presente, e tem o objetivo de fomentar a formação de 

recursos humanos para o uso pedagógico dos artefatos tecnológicos digitais nas 

práticas educacionais e a implantação de ambientes tecnológicos (laboratórios de 

informática) nas escolas públicas brasileiras (nas cinco regiões do país), inclusive na 

cidade de Itacoatiara (campo de pesquisa). 

 O Proinfo, desde a sua reformulação de 2007, vem expandindo 

progressivamente a implantação dos laboratórios de informática nas escolas públicas 

de ensino fundamental, assim como aponta o levantamento de escolas (estaduais e 

municipais) do ensino fundamental com laboratório de informática no Brasil, 

organizado, de 2007 a 201322, pelo Observatório do PNE23 (BRASIL, 2014). 

 

Tabela 2. Porcentagem de escolas públicas do ensino fundamental com laboratório de informática 

% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Brasil 18,6 23,6 28,7 36,4 44,1 48,6 50,3 

Sul 37,5 45,7 54,1 65,5 76,2 80,3 80,4 

Centro-Oeste 27,8 39,4 49,5 62,8 71,8 76,9 78,7 

Sudeste 40,5 47,9 52 59,2 67,9 72,0 72,7 

Nordeste 7,0 10,1 14,8 22,5 29,7 34,3 36,2 

Norte 6,5 9,7 12,4 16,3 20,6 24,3 26,3 

Itacoatiara 5,7 8,1 8 13,9 15,9 21,8 21,9 

Fonte: MEC/PNE/Observatório do PNE. Elaboração do próprio autor 

 

 A partir da Tabela 2, percebe-se que além da disseminação dos laboratórios de 

informática pelas escolas públicas de todo o Brasil, há também grandes discrepâncias 

                                                             
22 Não foram encontrados dados mais recentes sobre a quantidade de escolas públicas do ensino 
fundamental com laboratório de informática. 
23 O PNE “é uma lei ordinária com vigência de dez anos a partir de 26/06/2014, prevista no artigo 214 
da Constituição Federal. Ele estabelece diretrizes, metas e estratégias de concretização no campo da 
Educação. municípios e unidades da federação devem ter seus planos de Educação aprovados em 
consonância com o PNE” (BRASIL, 2014). 
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regionais em relação ao acesso a esses ambientes tecnológicos nas escolas, ou seja, 

as regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste estão próximas ou acima da média brasileira, 

enquanto que as regiões Nordeste e Norte (inclusive a cidade de Itacoatiara) estão 

bem abaixo da média nacional – ocupando as últimas posições da Tabela 2.  

 No entanto, no caso da região Norte, tal discrepância é facilmente entendida 

quando se atenta para a adesão tardia da região às políticas públicas de tecnologias 

educacionais, que acontece, somente, após a instituição do ProInfo, em 1997. Por 

outro lado, as demais regiões são incentivadas pelas políticas públicas de tecnologia 

educacional desde as primeiras experiências – provenientes dos Seminários 

Nacionais de Informática Aplicada Educação, de 1981 – sobre a incorporação da 

informática educativa na educação básica brasileira. 

 Os estudos levantados para a nossa pesquisa corroboram a constatação 

acerca da propagação das formações dos sujeitos educacionais em tecnologia 

educacional e dos laboratórios de informática pelas escolas públicas das cinco regiões 

brasileiras, a partir da instituição, em 1997, do ProInfo: na região Sul, no estado do 

Paraná (GONÇALVES, 2011); na região Sudeste, na cidade de Campinas-SP 

(BARRETO, 2010) e nas escolas estaduais da jurisdição da Superintendência 

Regional de Ensino (SRE) de Carangola-MG (BORBA, 2015); na região Centro-Oeste, 

no estado de Goiás (ATAÍDE, 2013), na região administrativa de Santa Maria-DF 

(RODRIGUES, 2015) e nas escolas Parque de Brasília (XAVIER, 2013); na região 

Nordeste, na cidade de Juazeiro-BA (SILVA, 2012); na região Norte, na cidade de 

Santarém-PA (ALMEIDA, 2014), na cidade de Belém-PA (COSTA, 2013), e, inclusive, 

nas escolas municipais da cidade de Itacoatiara-AM. 

 Para a SEMED de Itacoatiara24, a incorporação das TIC em práticas 

pedagógicas das escolas públicas da cidade está entre os principais objetivos de 

políticas e ações voltadas para a incorporação da tecnologia educacional na rede 

municipal de educação (ITACOATIARA, 2015). E na tentativa de alcançar a integração 

entre a tecnologia e a prática pedagógica, em conjunto com o Governo Federal, por 

meio do ProInfo Integrado, a SEMED implantou, em 2011, 13 (treze) laboratórios de 

informática nas escolas da zona urbana da cidade (ROLIM, 2011). 

 Com o intuito de integrar o uso do laboratório de informática – em efetivo 

funcionamento no ano de 2012 – às práticas pedagógicas dos demais professores 

                                                             
24 Informações obtidas, por telefone, em 15 de outubro de 2016, com o coordenador pedagógico de 
informática da Secretaria Municipal de Educação de Itacoatiara. 
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das disciplinas curriculares, a prefeitura de Itacoatiara resolve, em 2012, realizar um 

concurso público para admissão de professores de informática, licenciados em 

informática, para atuarem, pedagogicamente, nos laboratórios de informática das 

escolas municipais (AMAZONAS, 2012a). 

 Como já foi mencionado anteriormente, o uso da tecnologia na educação vai 

além da incorporação do aparato e/ou instrumento tecnológico ao processo de ensino-

aprendizagem, pois a tecnologia não tem relação somente com artefatos e 

instrumentos (os aspectos materiais não humanos da tecnologia), mas também com 

os sujeitos, contextos e relações que estão no seu entorno (os aspectos humanos da 

tecnologia) (SELWYN, 2011).  

 A partir dessa concepção, entende-se que o professor de informática 

(responsável pelos laboratórios de informática das escolas municipais de Itacoatiara), 

as suas práticas e o contexto em que essas acontecem são elementos importantes 

na relação entre as TIC e a educação do município. 

 De acordo com Coll, Mauri e Onrubia (2010), são os contextos de uso das TIC 

que determinam a intensidade do impacto nas práticas educacionais e a capacidade 

para transformar ou não o processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, para a devida 

compreensão e avaliação do impacto das TIC na educação formal e escolar, é preciso 

atentar-se para as atividades desenvolvidas por professores e alunos a partir das 

possibilidades proporcionadas pelo uso das tecnologias digitais. 

 Segundo Selwyn (2011), o contexto, os sujeitos e as relações que circundam o 

uso das tecnologias digitais nas escolas são elementos tão relevantes quanto a 

promoção de políticas públicas que visam incorporar, expandir e perpetuar o uso das 

TIC nessas escolas, integralizando-as a outros elementos da grade curricular. Estudos 

realizados pelo NIC.BR (2016b) indicam que integrar as TIC às práticas pedagógicas 

envolve mais do que, simplesmente, equipar as escolas com computadores e outros 

tipos de aparatos.  

 Logo, esperava-se que as preocupações dos idealizadores das políticas 

públicas de tecnologia educacional (governo) com o uso das tecnologias digitais na 

educação não estivessem, apenas, voltadas para o artefato tecnológico em si, mas 

também para as práticas, as relações, o contexto e o elemento humano que faz o uso 

das tecnologias digitais na educação. 

 Em termos de formação docente, vimos, anteriormente, algumas iniciativas do 

Governo Federal em promover o uso das tecnologias digitais (presentes nos 
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laboratórios de informática) no processo de ensino-aprendizagem das escolas 

públicas brasileiras, apoiando o uso das TIC na educação (por meio dos NTE e NTM) 

e a qualificação dos professores multiplicadores que ficariam responsáveis por 

disseminar entre os seus pares (demais professores das disciplinas curriculares) o 

uso adequado da estrutura tecnológica do laboratório de informática.  

 A composição das políticas públicas de tecnologia educacional, segundo Vieira 

(2003), deve ser analisada e repensada, de maneira permanente, para que elas 

continuem a perpetuar satisfatoriamente nas escolas, pois questões como a formação 

docente e a aquisição e manutenção de equipamentos podem inviabilizar os objetivos, 

e até mesmo, a perenidade do Programa no âmbito educacional. 

 Na pesquisa de Vieira (2003, p. 20), que analisou os discursos dos professores 

(multiplicadores e seus pares), das escolas públicas de Juiz de Fora-MG, sobre a 

dinâmica do ProInfo Integrado, constatou-se que esses professores percebem o 

Programa como uma política pública de tecnologia educacional que funciona, 

somente, na teoria, uma vez que, na prática encontra uma série de entraves para a 

sua execução e continuidade, como, por exemplo, a insuficiência ou a ausência de  

“[...] recursos financeiros para manutenção dos equipamentos, [...] para aquisição de 

material específico para o uso dos computadores, [bem como] incompatibilidade da 

estrutura da escola com a nova estrutura exigida pelo programa”.  

 Por outro lado, os órgãos do governo, responsáveis pela organização e 

reorganização do programa, ignoram as reivindicações, contidas nos discursos, 

desses agentes educacionais, camuflando a realidade e burocratizando a solução dos 

problemas que o programa enfrenta no cotidiano das escolas públicas do município 

de Juiz de Fora (VIEIRA, 2003). 

 Coll, Mauri e Onrubia (2010) sinalizam – a partir de estudos de âmbito regional, 

nacional e internacional – que, independente do acesso ou não a equipamentos e 

infraestruturas adequadas, o uso das TIC na educação escolar e formal ainda se dá 

de maneira periférica aos processos de ensino-aprendizagem pelos sujeitos do 

ambiente educacional (docentes e discentes). Apontam, também, para a capacidade 

limitada das TIC para inovação e melhora das práticas educacionais. Eles mostram a 

nítida discrepância existente entre os usos potenciais que as TIC podem oferecer para 

a educação formal e escolar, os usos das TIC previstos nos projetos políticos 

pedagógicos e os usos efetivos que professores e alunos fazem das TIC disponíveis 

no ambiente escolar. 
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 Nas pesquisas de Almeida (2014) e Silva (2012) constatou-se a 

descontinuidade dos laboratórios de informática em razão de problemas de ordem 

administrativa. Os laboratórios dos estudos de Alvarenga (2011), Barreto (2010), Allan 

(2011), Ataíde (2013), Costa (2013), Fuck (2010), Lázaro (2015), Souza (2011) e 

Borba (2015) encontravam-se com a infraestrutura em estado de precariedade, 

faltando peças para a reposição e manutenção dos equipamentos danificados, 

tornando a quantidade de computadores insuficiente para atender aos estudantes 

durantes as atividades no laboratório. 

No estudo de Silva e Medeiros (2014), sobre o funcionamento dos laboratórios 

de informática das escolas municipais e estaduais de Campina Grande-PB, 

evidenciou-se que embora houvesse facilidade25 em adquirir um laboratório de 

informática em comparação à aquisição de outros ambientes educacionais (como por 

exemplo, bibliotecas, laboratórios experimentais de biologia, física e química, entre 

outros espaços), em uma grande parte das escolas públicas brasileiras, os 

laboratórios de informática vinham sendo subutilizados (quando eram utilizados) como 

espaço de entretenimento para ocupar o tempo ocioso dos alunos – colocando de 

lado a construção do conhecimento por meio das tecnologias educacionais (o seu 

principal objetivo como ambiente educacional).  

Constatou-se, também, no estudo de Silva e Medeiros (2014), que uma parcela 

significativa desses laboratórios não estava sendo utilizada em práticas pedagógicas 

devido à insuficiência de tempo e de conhecimento adequado dos professores para o 

planejamento de aulas diversificadas que envolvessem o uso de artefatos 

tecnológicos digitais, à ausência de um orientador especializado em informática 

(professor de informática) que orientasse o planejamento e as práticas pedagógicas 

que viessem a ser ministradas no laboratório, à falta de acesso à Internet nos 

laboratórios e à carência de uma equipe e/ou recursos financeiros para o reparo e/ou 

substituição dos equipamentos danificados nas salas de informática. 

De acordo com o Anuário Brasileiro da Educação Básica (BRASIL, 2016c), 

dentre as escolas públicas que ofertam o ensino fundamental 50,5% não tem 

laboratório de informática e 51,2% não disponibilizam o acesso à Internet. Salienta-se 

que esse levantamento não considerou a infraestrutura tecnológica presente nos 

laboratórios, a quantidade de computadores danificados, a qualidade do sinal de 

                                                             
25 Essa facilidade é decorrente do incentivo das políticas públicas de tecnologia educacional do 
Governo Federal (em especial do ProInfo Integrado). 
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Internet das escolas, bem como a instabilidade ou paralisação casual do fornecimento 

de energia elétrica. Logo, acreditamos que a situação de insuficiência tecnológica das 

escolas públicas brasileiras seja muito mais grave do que a anunciada pelo MEC. 

O trabalho de Brackmann (2017, p. 7), busca investigar a possibilidade de se 

“desenvolver o Pensamento Computacional26 na Educação Básica”, baseando-se 

essencialmente em atividades sem o uso de artefatos tecnológicos (computadores) 

com os alunos do ensino fundamental (5º e 6º anos) que estivessem matriculados em 

escolas que não dispusessem de infraestrutura básica (energia elétrica) e tecnológica 

digital (artefatos tecnológicos digitais e Internet).  

Diversos conceitos e conteúdos da computação podem ser ensinados aos 

alunos da educação básica sem o uso do computador. As aulas com atividades sem 

o uso de artefatos tecnológicos digitais ultrapassam a dimensão das aulas expositivas, 

ao se realizarem por meio “da aprendizagem cinestésica ([...] movimentar-se, usar 

cartões, recortar, dobrar, colar, desenhar, pintar, resolver enigmas, etc.)”, que leva os 

alunos à discussão e à interação durante o processo de construção do conhecimento 

(Brackmann, 2017, p. 50). 

Brackmann (2017) confirmou em seu estudo “a eficácia das aulas de 

Pensamento Computacional Desplugado27”, ao comprovar um avanço significativo de 

desempenho dos alunos do grupo experimental em relação aos alunos do grupo de 

controle (ambos os grupos eram compostos por alunos do 5º e 6º ano da rede pública 

de ensino brasileira e espanhola). No entanto, o autor recomenda que o uso da 

abordagem desplugada seja realizado, somente, como uma estratégia “para a 

introdução do Pensamento Computacional”, uma vez que esse tipo de abordagem 

“não atende todos os fundamentos da Computação ou não proporciona uma prática 

plena”, pois não contempla uma solução completa para o ensino da computação na 

educação básica. 

No estudo de Menezes (2014), realizado em uma escola pública, localizada na 

cidade de Ceilândia-DF, constatou-se a existência de um laboratório de informática, 

muito bem equipado, entre os ambientes educacionais da escola. No entanto, ao 

                                                             
26De acordo com Brackmann (2017, p. 7), “o Pensamento Computacional é uma abordagem de ensino 
que usa diversas técnicas oriundas da Ciência da Computação e vem gerando um novo foco 
educacional no quesito inovação nas escolas mundiais como um conjunto de competências de solução 
de problemas que devem ser compreendidos por uma nova geração de estudantes em conjunto com 
as novas competências do século XXI”. 
27 Práticas e atividades pedagógicas direcionadas para o ensino do pensamento computacional sem o 
uso de artefatos tecnológicos digitais. 
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analisar os discursos dos professores regentes das disciplinas curriculares o autor 

percebeu que esse ambiente informatizado não era utilizado nas práticas pedagógicas 

devido a problemas relacionados com a precariedade da infraestrutura básica do local 

(energia elétrica, climatização), à falta de recursos financeiros para manutenção da 

infraestrutura básica e dos equipamentos tecnológicos digitais (computadores) do 

ambiente e, em especial, à ausência de um professor com conhecimento específico 

na área da informática e/ou computação para atuar dentro do laboratório de 

informática, auxiliando os sujeitos educacionais no desenvolvimento de projetos, no 

planejamento das práticas educacionais, na conservação (e prevenção de eventuais 

problemas) dos computadores da sala de informática. 

 Quanto ao município de Itacoatiara, informações coletadas com a SEMED28 de 

Itacoatiara apontam que a municipalidade tinha, em outubro de 2016, dois laboratórios 

de informática em estado de funcionamento nas escolas públicas da cidade. 

Percebemos, então, que nenhuma iniciativa foi tomada por parte da gestão pública 

municipal, até o ano de 2016, na tentativa de resolver a situação de precariedade 

presente nos laboratórios de informática das escolas municipais (implantados pelo 

ProInfo Integrado em 2011). De acordo com a SEMED, nenhuma iniciativa foi tomada 

por parte da gestão municipal na tentativa de resolver os problemas dos laboratórios 

de informática das escolas municipais, pois não havia a previsão de recursos que 

pudessem ser destinados à manutenção dos mesmos e à aquisição de novos 

equipamentos. 

 Diante dos obstáculos – hipoteticamente decorrentes da insuficiência 

tecnológica dos laboratórios de informática – para as práticas pedagógicas dos 

professores de informática do município de Itacoatiara haveria ou não a possibilidade 

de superação dessa realidade limitadora para atuação desse profissional? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 Informações obtidas, por telefone, em outubro de 2016, com o coordenador pedagógico de 
informática da Secretaria Municipal de Educação de Itacoatiara. 
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CAPÍTULO 2 

“SITUAÇÃO-LIMITE”: UMA APROXIMAÇÃO QUE CONTRIBUI COM 

REFLEXÕES SOBRE PRÁTICAS DOCENTES 

 

 Este capítulo apresenta nossos estudos para a fundamentação teórica adotada 

nesta pesquisa. Encontramos em Freire (1978) conceitos que nos ajudarão a 

problematizar práticas docentes em contexto de precariedade, como a vivenciada 

pelos professores de informática da rede municipal de Itacoatiara, a ser tratada no 

capítulo 4. Mais especificamente, faremos uma aproximação junto às categorias 

“situações-limites”, “atos-limites”, “percebido destacado” e “inédito viável”, uma vez 

que são conceitos complexos e tratados por Freire – a partir de Vieira Pinto (1960 

apud FREIRE, 1978, p. 106) –, sobretudo, em contextos de situações de injustiça 

social. Essas categorias nos inspiram a refletirmos sobre os obstáculos “percebidos” 

pelos professores e eventuais possibilidades de superação. 

 A filosofia dos trabalhos de Freire se fundamenta na vocação ontológica da 

“humanização do homem”, como sua busca por “ser mais”. Essa concepção se 

relacionaria diretamente com a ideia de que os homens seriam seres “conscientes de 

seu inacabamento” e com “criatividade”, capazes de ter “o mundo em que estão” 

inseridos, a “sua atividade” e a “si mesmos” como “objetos da sua consciência” 

(FREIRE, 1978, p. 104), vivendo, desta maneira, “uma relação dialética entre 

condicionamentos e sua liberdade” (p. 106).  

 Devido a essa capacidade de análise crítica e objetiva sobre a realidade, os 

homens podem vislumbrar as possibilidades de superação dos obstáculos “concretos” 

e “históricos” de uma dada realidade, também “concreta” e “histórica”, que o priva da 

sua humanização, da sua liberdade. 

 De acordo com Freire (1979, p. 17), para realizar a “humanização que supõe a 

eliminação da opressão desumanizante”, seria absolutamente necessário transcender 

as “situações-limites” que reduzem os homens – assim como os professores de 

informática da rede municipal de Itacoatiara – “ao estado de coisas”. 

 O fato é que quando o homem age sobre a realidade, o mesmo se depara com 

barreiras que o “freia” na busca pela mudança que almeja. Essas barreiras são 

definidas, por Freire (1978, p. 106), como “situações-limites” às quais ele conceitua, 

também, como “dimensões desafiadoras”, “concretas” e “históricas”, uma vez que as 

mesmas são produzidas e superadas pelo próprio homem. 
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 Segundo Freire (1978, p. 41), as “situações-limites” configuram-se como:  

 

[...] uma das razões para a proibição, para as dificuldades no sentido de que 
as massas populares cheguem a “inserir-se”, criticamente, na realidade. É 
que o opressor sabe muito bem que esta “inserção critica” das massas 
oprimidas, na realidade opressora, em nada pode a ele interessar. O que lhe 
interessa, pelo contrário, é a permanência delas em seu estado de “imersão” 
em que, de modo geral, se encontram impotentes em face da realidade 
opressora, como “situação limite”, que lhes parece intransponível.    

 

 Dentro dessa perspectiva freiriana, as “situações-limites” são compreendidas 

como situações insuperáveis e de “injustiça” social vivenciadas por sujeitos que as 

veem de forma acrítica e “fatalista”, seja pela falta de conhecimento das razões de ser 

dos problemas existentes, seja pelo fato dos sujeitos envolvidos desconsiderarem a 

possibilidade histórica de superação das situações limitadoras (FREIRE, 1978). 

 Para Streck, Redin e Zitkoski (2010, p. 375), as “situações-limites” estão 

“constituídas por” discrepâncias que estão no entorno da realidade dos indivíduos: 

 

[...] produzindo-lhes uma aderência aos fatos e, ao mesmo tempo, levando-
os a perceberem como fatalismo aquilo que lhes está acontecendo. Como 
não conseguem afastar-se disso, nem se percebem com algum 
empowerment, aceitam o que lhes é imposto, submetendo-se aos 
acontecimentos. [...] Não percebendo as contradições em que estão 
mergulhados, não enxergam possibilidades de romper com tudo aquilo que 
os torna submissos, nem tampouco percebem como poderiam responder de 
um outro modo às tarefas que essas situações-limites exigem. Assim, não 
enfrentam, nem buscam respostas aos desafios que elas carregam e que 
poderia levá-los a mudar seu modo de viver, tornando-os participantes e 
responsáveis pelo que lhes acontece se aprendessem a conscientizar-se 
daquilo que cerceia, oprime e inibe o seu pensar e o seu agir. 

 

 As “situações-limites” caracterizam-se como barreiras à prática da 

humanização pelos “homens”, sendo preciso confrontá-las “e superá-las para 

prosseguir. Na perspectiva freiriana, as “situações-limites” “não devem ser 

contornadas, mas analisadas, enfrentadas e estudadas em suas múltiplas 

contradições, sob pena de reaparecerem mais adiante com força redobrada” 

(GADOTTI, 1996, p. 730). 

 A concepção pedagógica freiriana conduz o homem a um pensamento mais 

abrangente e reflexivo, oferecendo-lhe suporte intelectual que incentiva o 

desenvolvimento da compreensão crítica das “situações-limites” como processos de 

aprendizagem (CRUZ; GHIGGI, 2013).  
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 De acordo com o filósofo Álvaro Vieira Pinto29 (VIEIRA PINTO, 1960, p. 284 

apud FREIRE, 1978, p. 106):  

 

as “situações-limites” não são “o contôrno infranqueável onde terminam as 
possibilidades, mas a margem real onde começam tôdas as possibilidades”; 
não são “a fronteira entre o ser e o nada, mas a fronteira entre o ser e o ser 
mais". 

 

 Dentro dessa perspectiva, as “situações-limites” não são tratadas como 

barreiras para a ação do homem, pois carregam elementos da mudança, da geração 

de ações e do processo de humanização pelo homem. De acordo com Freire (1978, 

p. 106), a superação das situações limitadoras não acontece “fora das relações 

homens-mundo”, sendo verificada, “somente [...] através da ação dos homens sobre 

a realidade concreta em que se dão as ‘situações-limites’”. 

 No entanto, o sujeito acrítico e de “consciência ingênua” vislumbra as 

“situações-limites” como algo imutável e insuperável, pois o mesmo não as 

compreende criticamente e muito menos as possibilidades de superação das 

mesmas. Por outro lado, quando o sujeito compreende criticamente as dimensões das 

“situações-limites”, o mesmo vislumbra a possibilidade de ações libertadoras – 

denominadas, por Vieira Pinto, como “atos-limites” e, por Freire (p. 107), como 

“respostas transformadoras” – “que se dirigem à superação e à negação do dado, em 

lugar de implicarem na sua aceitação dócil e passiva.” (VIEIRA PINTO, 1960, p. 284 

apud FREIRE, 1978, p. 106). 

 

Diante de um “universo de temas" em contradição dialética, os homens 
tomam posições contraditórias; alguns trabalham na manutenção das 
estruturas, e outros, em sua mudança. Na medida em que cresce o 
antagonismo entre os temas que são a expressão da realidade, os temas da 
realidade mesma possuem tendências a serem mitificados, ao mesmo tempo 
que se estabelece um clima de irracionalidade e de sectarismo. Este clima 
ameaça arrancar dos temas sua significação profunda e privá-los do aspecto 
dinâmico que os caracteriza. Numa tal situação, a irracionalidade criadora de 
mitos converte-se, ela própria, em tema fundamental. O tema que se lhe 
opõe, a visão crítica e dinâmica do mundo, permite “desvelar” a realidade, 
desmascarar sua mitificação e chegar à plena realização do trabalho humano: 
a transformação permanente da realidade para a libertação dos homens. Em 
última instância, os temas estão contidos nas situações-limite e as contêm; 
as tarefas que eles implicam exigem atos-limite. Quando os temas estão 
ocultos pelas situações-limite, e não percebidos claramente, as tarefas 

                                                             
29“O Prof. Álvaro Vieira Pinto analisa, com bastante lucidez, o problema das ‘situações-limites’, cujo 
conceito aproveita, esvaziando-o, porém, da dimensão pessimista que se encontra originariamente em 
Jaspers.” (FREIRE, 1978, p. 106). 
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correspondentes [...] não podem ser cumpridas, nem de maneira autêntica, 
nem de maneira crítica. Nesta situação, os homens são incapazes de 
transcender as situações-limite para descobrir que além destas situações e 
em contradição com elas encontra-se algo não experimentado (FREIRE, 
1979, p. 17). 

  

 O processo de humanização, “libertação” pelo sujeito “desafia, de forma 

dialeticamente antagônica, a oprimidos e opressores”. Ou seja, “enquanto é para os” 

oprimidos “o seu ‘inédito viável’, que precisam concretizar, se constitui para os” 

opressores “como ‘situação-limite’, que necessitam evitar” (FREIRE, 1978, p. 111). 

 Apesar do caráter delimitador típico das “situações-limites” concebe-se – a 

partir dos estudos de Leite e Abreu (2017), Silva et al. (2016), Cruz e Ghiggi (2013), 

Moura et al. (2013) e Costa e Furtado (2015) – que estas podem ser um ponto de 

partida para a superação dos obstáculos pertinentes à prática docente, para as ações 

inovadoras e transformadoras e para a percepção da “fronteira entre ser e ser mais 

humano” – mais apropriada do que a fronteira “entre ser e não ser” (FREIRE, 1979, p. 

17). Menciona-se que dentro desse entendimento (acerca da fronteira para o “ser 

mais”) “está implícito o ‘inédito viável’ como algo definido, a cuja concretização se 

dirigirá” a “ação” do homem sobre a realidade (FREIRE, 1978, p. 110). 

 De acordo com Freire (1978), a superação das situações limitadoras deve 

seguir no sentido da construção e da conquista do “sonho”, da “utopia”, do “inédito 

viável”. Na prática educativa, o autor sugere princípios como: “organização curricular”, 

“dialogicidade” reflexiva, “diretividade”, “rigorosidade metódica”, “amorosidade”, 

“conscientização”, práxis (ação-reflexão-ação) e ação coletiva sobre o processo 

educativo, com o objetivo de desenvolver no sujeito a percepção crítica das 

“situações-limites” e das possibilidades de superação das mesmas para a promoção 

da consciência ingênua para a consciência epistemológica (FREIRE, 1992, 1996). 

 Em suma, as “situações-limites” são todas dificuldades e barreiras percebidas, 

mesmo que acriticamente, na vida pessoal e social pelo homem e que precisam ser 

modificadas e/ou superadas. E no momento em que o homem confronta as “situações-

limites”, o mesmo vislumbra três tipos de atitudes: 1) “considerar que [as situações 

limitadoras] não podem ser transpostas”; 2) “pensar que são algo que” o mesmo não 

pretende “transpor”; 3) “considerar como algo que existe e precisa ser transposto e 

empenhar-se na sua superação” (ABREU; LEITE, 2017, p. 7).    

 Para Freire (1978, p. 106, grifo nosso), as situações limítrofes 
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 [...] não são [...], em si mesmas, geradoras de um clima de desesperança, 
mas a percepção que os homens tenham delas num dado momento 
histórico, como um freio a êles, como algo que êles não podem ultrapassar. 
No momento em que a percepção critica se instaura, na ação mesma, se 
desenvolve um clima de esperança e confiança que leva os homens a 
empenhar-se na superação das “situações-limites”. 

 

 Logo, os homens são capazes, através da práxis, ou seja, por meio da reflexão 

e ação sobre a sua realidade, de superar as “situações-limites” que os impedem de 

serem livres, bem como de produzirem o “inédito viável” (COSTA; FURTADO, 2015).  

A reflexão (crítica) seria um instrumento essencial tanto para apontar e pensar os 

possíveis “inéditos viáveis” quanto para identificar os sistemas de alienação, 

manipulação e dominação vigentes na sociedade (FREIRE, 1978). 

 Para Freire30 (1972 apud GADOTTI, 1996, p.723, grifo nosso), o “inédito viável”, 

criado e utilizado por ele na Pedagogia do Oprimido, se configura como:  

 

[...] a nova possibilidade de solução para certos problemas que se revelam 
para além das "situações-limite", quando o máximo de “conciência possível” 
do homem consegue observar além do visual da “consciência efetiva”. É o 
devir, o futuro a se contruir, a futuridade a ser criado, o projeto a realizar. Em 
outras palavras: inédito viável é a possibilidade ainda inédita de ação, “é a 
futuridade histórica, que não pode ocorrer se nós não superarmos a situação 
limite, transformando a realidade na qual ela está com a nossa práxis”. 

 

 De acordo com Freire (1978, p. 110), o “inédito viável” é o conhecimento que 

os homens têm que vai além das situações limitadoras, ou seja, é uma percepção 

crítica de que algo é possível de ser conquistado, superado e concretizado, por meio 

da práxis e da ação coletiva e dialógica.  

 Segundo Streck, Redin e Zitkoski (2010, p. 226), “os inéditos viáveis” são 

“sonhos coletivos” que têm a obrigação de atender aos anseios da “coletividade, não” 

tendo “um fim em si mesmos. A partir dessa concepção os autores afirmam que os 

“inéditos viáveis” são: 

 

sonhos fundamentalmente democráticos a serviço do mais humano que 
existe em nós seres humanos: assim, nos induz a criarmos um novo homem 
e uma nova mulher para uma nova sociedade: mais justa, menos feia, mais 
democrática [...]. Portanto, na realidade são as barreiras, as “situações-limite” 
depois de “percebidos-destacados”, que permite o sonho da realização da 

                                                             
30 A Acción cultural y alfabetización de adultos (ACAA) foi um seminário do Prof. Paulo Freire que 
aconteceu no Colégio Pio Latino, em Roma, de 20 a 22 de novembro de 1972. 
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Utopia da humanização, a concretização do SER MAIS e da autêntica 
Democracia. 

 

 Logo, se o homem deseja e age em busca do sonho, motivado pela esperança 

na utopia, o mesmo cria as possibilidades de superar os obstáculos e de conquistar a 

“quimera” de um “mundo melhor”, bem como o “sonho” da liberdade e de um “outro 

mundo possível”, no qual não prevaleçam as “injustiças” sociais (STRECK; REDIN; 

ZITKOSKI, 2010; FREIRE, 1992). 

 Quanto à educação, os desafios e obstáculos do cotidiano docente “freiam”, na 

maior parte das vezes, as ações pedagógicas orientadas à transformação da 

realidade do ambiente escolar e comunitário. Na visão de Freire (1978), o profissional 

da docência teria como responsabilidade a promoção da descoberta, por meio da 

análise crítica, do mundo e das possibilidades de uma dada realidade, buscando 

sempre superar e/ou transformar as “situações-limites” ao invés de sucumbir à inércia 

da sua “ação política”. 

 Segundo Streck, Redin e Zitkoski (2010, p. 376), seria de suma importância que 

os educadores “ensinassem” aos seus educandos,  

 

[...] através de uma educação problematizadora, a desenvolverem um 
pensamento crítico sobre as situações-limites que marcam o cotidiano e sua 
realidade. Mais do que isso, eles precisam aprender a penetrar nessas 
situações-limites “desvelando” e criticando-as como situações existenciais 
opressoras. 

 

 Compreende-se então que o papel do professor, além de constatar o que 

ocorre, seria também o de refletir e intervir, criticamente, sobre o que acontece no 

mundo. No entanto, intervir, de maneira crítica, com o objetivo de superar e/ou 

modificar as “situações-limites” encontradas no ambiente educacional é uma tarefa 

docente um tanto árdua, mas possível de ser realizada, caso o corpo docente pretenda 

e busque alcançar – em conjunto com os educandos e demais sujeitos educacionais 

– o “inédito viável” (FREIRE, 1978). 

 Quando o professor reflete criticamente sobre suas práticas pedagógicas, o 

mesmo pode criar elementos para melhor entendê-las, para compreender os 

obstáculos a serem superados e para se fortalecer politicamente, aprendendo agir 

como sujeito da sua história. No entanto, para que o docente imprima mudanças 

significativas na sociedade seria necessário que o mesmo agisse dentro da práxis 
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libertadora, coletivamente e dialogicamente, com os demais sujeitos do ambiente 

educacional. (COSTA; FURTADO, 2015).  

 Para Freire (1978), o trabalho coletivo e o diálogo reflexivo na ação pedagógica 

contribuem com o corpo docente para a percepção das dificuldades, dos obstáculos 

e das possibilidades ao apontar para as situações que impedem a “emancipação” pelo 

sujeito, ao possibilitar a promoção de processos humanizadores, transformadores e 

libertadores, ao incentivar uma análise reflexiva do educador sobre a sua prática 

pedagógica e sua postura pessoal e profissional, ao reconhecer e denunciar as 

“situações-limites” presentes na realidade e ao identificar e anunciar possíveis “atos-

limites” e – em última instância – “inéditos viáveis”. 

 Por meio da sinergia entre o “diálogo” – que segundo Freire (1978, p. 91), é o 

“encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se 

esgotando, portanto, na relação eu-tu” – e a ação coletiva é possível construir com o 

corpo docente e a comunidade escolar o “inédito viável”, uma vez que a análise crítica 

coletiva das “situações-limites” os ajudarão a “desvelarem” as contradições, as 

dificuldades e as questões vivenciadas no cotidiano escolar.   

 No entanto, a compreensão crítica da situação limitadora não seria o suficiente 

para a superação dos obstáculos, sendo necessário “desvelar” e avançar para superar 

as “situações-limites”, dedicando-se à luta política pela transformação e/ou superação 

das condições limitadoras. Portanto, cada sujeito educacional, em especial o 

educador, deve assumir a luta pela superação das “situações-limites”, por meio de 

“atos-limites”, e, consequentemente, pela construção do “inédito viável” no ambiente 

escolar.  

O primeiro passo para produzir o “inédito viável” é transformar o obstáculo em 

objeto de reflexão, com a finalidade de torná-lo um “percebido destacado31”. Na visão 

de Ana Maria Freire (FREIRE, 1992, p. 206-207): 

 

O “inédito-viável” é na realidade uma coisa inédita, ainda não claramente 
conhecida e vivida, mas sonhada e quando se torna um “percebido 
destacado” pelos que pensam utopicamente, esses sabem, então, que o 
problema não é mais um sonho, que ele pode se tornar realidade. 

 

                                                             
31 De acordo com Ana Maria Araújo Freire (1992), o “percebido destacado” é quando os homens e as 
mulheres se afastam daquilo que os incomoda, objetivando-o, para que depois que o entenderem, em 
sua essência, destacado do que está no seu entorno, possam, então, compreendê-lo como um 
obstáculo. 
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 Logo, seria atribuição do educador problematizador, em conjunto com outros 

educadores, educandos e comunidade escolar, expor as possibilidades diante das 

“situações-limites” e, por meio da análise crítica, buscar superar os desafios e 

obstáculos com o intuito de alcançar o “inédito viável” para os obstáculos presentes 

na realidade concreta e histórica. 

 Leite e Abreu (2017, p. 1) discutem, em sua pesquisa, acerca das 

“possibilidades de trabalhar com a democratização de propostas e práticas” que vão 

de encontro com as orientações impostas pelas políticas de padronização curricular 

do governo municipal do Rio de Janeiro. Para desenvolver essa discussão os autores 

utilizam os conceitos “inédito viável” de Paulo Freire (1978) e “policy enactement – 

atuação política” de Stephen Ball, Meg Maguire e Anett Braun (2012). 

 De acordo com Leite e Abreu (2017), a filosofia e a metodologia de ensino32 

adotadas pela escola pesquisada não eram compatíveis com as orientações 

curriculares da Secretaria Municipal de Educação (SME) do Rio de Janeiro. As 

orientações da SME “freava”, de certa forma, as ações pedagógicas – de caráter 

problematizador – dos professores, ao determinar, por meio de um caderno de apoio 

pedagógico, os conteúdos e a sequência a serem adotados em sala de aula pelos 

professores da rede pública municipal. 

 Para Leite e Abreu (2017), a busca pela padronização curricular é um dos 

objetivos do Governo Federal que se manifesta desde a constituição de 1988, 

permanecendo, até os dias atuais, na promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira33 (LDB 9.394/96) e na elaboração dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais34 (PCN’s), em 1998. Assim como o Governo Federal, sistemas 

educacionais estaduais e municipais vêm empreendendo profundas mudanças em 

suas políticas curriculares, objetivando a padronização e o engessamento dos 

currículos, ignorando as particularidades e necessidades de cada contexto escolar. 

 A construção e a reformulação curricular vêm se constituindo por um conjunto 

de decisões tomadas nas secretarias estaduais e municipais de educação em 

                                                             
32 Os professores trabalhavam, com os alunos da educação básica, a metodologia de ensino do código 
alfabético. 
33 A lei 9.394/96 estabeleceu normas para nortear os currículos e seus conteúdos mínimos, 
assegurando, assim, a formação básica comum e as avaliações padronizadas do rendimento escolar. 
34 De acordo com o governo federal “os PCN’s constituem um referencial de qualidade para a educação 
no Ensino Fundamental em todo o País. Sua função é orientar e garantir a coerência dos investimentos 
no sistema educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando a 
participação de técnicos e professores brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais 
isolados, com menor contato com a produção pedagógica atual” (BRASIL, 1997b, p. 13). 
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detrimento dos reais objetivos dos professores e das necessidades dos alunos das 

escolas públicas. Tais decisões giram em torno de aspectos curriculares como: a 

composição da grade curricular, as disciplinas ofertadas, os conteúdos programáticos, 

a carga horária, os métodos e técnicas de ensino e os procedimentos de avaliação. 

Essas decisões se estabelecem como orientações que chegam às escolas no formato 

de pacotes pedagógicos que devem ser utilizados e aplicados pelos professores em 

suas práticas pedagógicas. 

 E essa situação vem se acentuando com a adoção das avaliações 

padronizadas e regulatórias que, geralmente, são impostas às escolas pelo Estado, 

com o intuito de direcionar as decisões da escola, acerca da constituição curricular, 

de acordo com as orientações e interesses das secretarias estaduais e municipais, ou 

seja, a construção do conteúdo programático das avaliações padronizadas, 

geralmente, é baseada nas recomendações impostas às escolas públicas pelas 

secretarias. 

 O controle da SME em relação à sequência didática, por meio das orientações 

da própria secretaria e das avaliações padronizadas35, se traduz, segundo Leite e 

Abreu (2017), como “situações-limites” (FREIRE, 1978) para os professores da escola 

pesquisada. No entanto, esses professores – influenciados pela sua formação 

acadêmica e cultural, pelas suas experiências como educadores adeptos de um 

processo alfabetizador inspirado em Emília Ferreiro36 e pelo incentivo de uma 

coordenadora que os apoia – realizaram “atos-limites” (FREIRE, 1978) que rompiam 

com a situação limitadora imposta pela SME, organizando as suas aulas de leitura de 

acordo com uma sequência didática – que atendia aos objetivos docentes e às 

necessidades de alfabetização dos discentes – distinta da proposta pela SME. 

 São relatados, no trabalho de Leite e Abreu (2017), três “inéditos viáveis” 

(FREIRE, 1978) que aconteceram devido à interpretação crítica e à tradução das 

orientações do caderno de apoio pedagógico da SME pelos professores que estavam 

em sintonia com a cultura e os valores defendidos pelos mesmos. O primeiro “inédito 

viável” diz respeito à organização das atividades pedagógicas do processo de 

alfabetização, o segundo é referente ao planejamento de práticas e atividades de 

                                                             
35 As avaliações padronizadas eram elaboradas de acordo com as orientações do caderno de apoio 
pedagógico da SME. 
36 Psicolinguista argentina, discípula de Jean Piaget, que desvendou os mecanismos pelos quais as 
crianças aprendem a ler e escrever, o que levou muitos educadores a reverem radicalmente seus 
métodos de ensino. 
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acordo com o nível de aprendizagem dos educandos e o terceiro se relaciona com a 

reforma da sala de leitura e com a contratação de assessores da “Fundação Nacional 

do Livro Infanto Juvenil” (LEITE; ABREU, 2017, p. 16), que ficariam responsáveis pelo 

desenvolvimento de uma formação continuada para o corpo docente da escola. 

 Leite e Abreu (2017, p. 9) identificaram, por meio da análise dos dados 

coletados em sua pesquisa, que o projeto de leitura da escola contribuiu para que os 

professores percebessem que as recomendações (“situações-limites”) impostas pela 

Secretaria de Educação não poderiam neutralizá-los e engessar o seu trabalho. 

Então, buscando “transpor os obstáculos” e alcançar o “inédito-viável”, a escola 

buscou equilibrar o seu projeto pedagógico com as pressões e objetivos estabelecidos 

pela Secretaria de Educação, mantendo uma metodologia de alfabetização apropriada 

e funcional para a realidade da escola e fortalecendo as relações entre os sujeitos 

educacionais por meio do diálogo e da ação coletiva. 

 Outro trabalho que recorreu à categoria “situações-limites” de Freire (1978) foi 

a pesquisa de Silva et al. (2016). Os autores buscaram investigar “a manifestação das 

situações-limites de professores de ciências do Ensino Fundamental II, do município 

de Pau Brasil/BA, durante um processo formativo, regido em adaptações [das etapas] 

da investigação temática37” (SILVA et al., 2016, p. 1).  

 O processo de investigação temática “destina-se, essencialmente, a obter [e 

compreender os] temas geradores38, [a] selecionar conhecimentos e práticas e [a] 

desenvolver atividades didático-pedagógicas” fundamentadas “em situações-limites 

da comunidade local” (SILVA et al., 2016, p. 2). 

 Segundo Silva et al. (2016), a análise crítica das “situações-limites” é 

importante tanto para obtenção de temas geradores quanto para expor a 

compreensão que os professores têm acerca da realidade em que estão inseridos e 

das perspectivas educacionais que estão relacionadas à assimilação do processo 

educativo pelo educando.  

 Para a análise dos dados, os autores organizaram as “situações-limites” 

presentes no processo de reestruturação das práticas pedagógicas dos professores 

                                                             
37 “O processo de Investigação Temática” foi “proposto por Freire” – na obra Pedagogia do Oprimido – 
“e adaptado por Delizoicov” – em sua tese de doutorado, intitulada de Conhecimento, tensões e 
transições – “para o contexto da educação formal” (SILVA et al., 2016, p. 2). 
38 Para Freire (1987, p. 53), os Temas Geradores são objetos do conhecimento que “se encontram 
encobertos pelas ‘situações-limites’ que se apresentam aos homens como se fossem determinante 
históricas, esmagadoras, em face das quais não lhes cabe outra alternativa, senão adaptar-se”. 
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em “duas categorias analíticas”: as “situações-limites numa dimensão pedagógica”: 

“que correspondem aos limites de compreensão que se relacionam” às situações 

limítrofes que “podem influenciar as atividades didático-pedagógicas dos 

professores”; e “as situações-limites acerca da percepção da realidade”, que se 

reportam “às visões limítrofes de professores acerca da realidade vivenciada por eles, 

as quais deram origem ao tema gerador (SILVA et al., 2016, p. 9). 

 Silva et al. (2016) constataram, por meio de observações, questionários e 

entrevistas, a existência de algumas “situações-limites” para os professores 

participantes “acerca da percepção da realidade”, tais como: “a compreensão limitada 

do problema”; “o uso acrítico dos recursos [hídricos] do rio e implicações para a 

saúde”; “e a visão determinística, adaptação e aceitação acrítica do problema” (SILVA 

et al., 2016, p. 14). A identificação dessas “situações-limites” revelou que apesar dos 

docentes conhecerem os problemas ambientais vivenciados pela comunidade, estes 

ainda estão à margem de uma visão crítica dos fatores que dão origem e contribuem 

para o agravamento desses problemas e as consequências que podem acarretar à 

saúde humana, uma vez que os mesmos encontram-se imersos nessa realidade, fato 

que os distanciam da “conscientização” (FREIRE, 1979) do contexto social em que 

vivem. Ou seja, os professores apresentam uma visão superficial sobre “a razão de 

ser dos problemas ambientais vivenciados pelos educandos” e pela comunidade 

(SILVA et al., 2016, p. 6). 

 A categoria das “situações-limites numa dimensão pedagógica” dedicou-se “a 

análise das situações-limites apresentadas pelos professores 

durante o processo formativo que, de alguma maneira, configuraram-se como 

obstáculos gnosiológicos39”. Esses obstáculos são delimitados, segundo Alves e Silva 

(2015), pelas seguintes categorias: “medo da liberdade40” (FROMM, 1983 apud 

ALVES; SILVA, 2015, p. 7); “negação da descontinuidade epistemológica como 

gênese do conhecimento41” (DELIZOICOV, 1991 apud ALVES; SILVA, 2015, p. 7); 

                                                             
39 Os obstáculos gnosiológicos são os “possíveis limites às práticas pedagógicas de 
educadores, e também aos processos de formação de professores” (ALVES; SILVA, 2015, p. 16). 
40 A categoria “medo da liberdade” é caracterizada “por uma falta de autonomia e de autenticidade” na 
prática docente e pelo receio que o mesmo tem em “assumir a responsabilidade pelos seus 
pensamentos e ações”, ou seja, o medo da alternativa de declarar “a sua liberdade” (ALVES; SILVA, 
2015, p. 8).    
41 A “negação da descontinuidade epistemológica como gênese do conhecimento” refere-se à 
“concepção linear de educação [...], que tem como prerrogativa, apenas, “os consensos e acordos para 
o desenvolvimento do conhecimento,” desconsiderando que o mesmo “se constrói a partir de 
problemas, das tensões entre as visões de mundo e de rupturas e não exclusivamente por 
continuidades”(ALVES; SILVA, 2015, p. 7).  
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“pretensão da verdade42” (PINTO, 1979 apud ALVES; SILVA, 2015, p. 7); e 

“arrogância epistemológica43” (FREIRE, 2011 apud ALVES; SILVA, 2015, p. 7).  

 A análise das “situações-limites numa dimensão pedagógica” apontou para as 

contribuições que o processo de obtenção do tema gerador e do planejamento coletivo 

das aulas apresentaram para a formação de educadores comprometidos com a 

promoção de uma educação crítica e conscientizadora. Os autores, também, 

verificaram que aqueles professores que apresentaram os “obstáculos gnosiológicos” 

em suas concepções tinham comportamentos distintos que se relacionavam 

diretamente com os obstáculos incorporados em suas práticas pedagógicas (SILVA 

et al., 2016). 

 Segundo Silva et al. (2016), a análise minuciosa dos aspectos presentes nas 

“situações-limites” apresentadas pelos docentes, o envolvimento dos professores com 

a organização do conteúdo programático e a busca por debates sobre os 

conhecimentos científicos (necessários para compreensão do tema gerador)  

contribuíram, respectivamente, para identificar as lacunas formativas desses 

profissionais, para a análise crítica da realidade e de algumas práticas pedagógicas, 

e para a superação de algumas das “situações-limites” apresentadas pelo corpo 

docente, como por exemplo, “a visão determinística, adaptação e aceitação acrítica 

do problema”. Os autores consideram, também, que a análise das dificuldades e das 

“situações-limites” para a prática pedagógica dos professores pode possibilitar a 

construção do “inédito viável” de Freire (1978), ou seja, as “situações-limites” ao serem 

analisadas e questionadas tornam-se suscetíveis à transformação e/ou à superação, 

bem como contribuem para a formação permanente de professores comprometidos, 

reflexivos e críticos. 

 Outro exemplo que trata das categorias “situação-limite”, “ato-limite” e “inédito 

viável” é o artigo de Moura et al. (2013, p. 1) que busca “compreender como ”essas 

                                                             
42 A “pretensão da verdade” foi elaborada “para compreendermos um limite que tem levado muitos 
educadores a dispensarem a visão de mundo e cultura” da comunidade e dos demais sujeitos 
educacionais “no processo de seleção de conhecimentos, ao propor a existência de verdades 
universais, contrariando a visão de conhecimento enquanto construção cultural de sujeitos que 
compartilham diferentes visões de mundo, juízos de valor, sentidos e significados”. Na verdade, “não 
existem verdades universais, mas diferentes interpretações culturais para um mesmo fenômeno da 
realidade.” (ALVES; SILVA, 2015, p. 7-8). 
43 A categoria “arrogância epistemológica” foi desenvolvida para contribuir com a compreensão de um 
“aspecto da concepção de ciência compartilhada pelos educadores, [...] que acreditam na ciência como 
forma verdadeira e única de ler o mundo, a supervalorizando-a em detrimento a toda e qualquer visão 
de mundo que não seja científica, ou seja, dos saberes populares, das experiência vivenciadas, entre 
outros.”(ALVES; SILVA, 2015, p. 8).  
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“categorias freirianas [...] estão presentes nas representações (e práticas) de 

Educação Ambiental no Fórum da Lagoa dos Patos”, “complexo lagunar” que 

compreende a cidade de Rio Grande e demais regiões do Rio Grande do Sul.  

 De acordo com Moura et al. (2013, p.11), as condições de opressão típicas do 

capitalismo “chocam-se [...] profundamente com a humanização”, criando no sujeito 

“uma espécie de suportamento em relação às condições em que vive até o momento 

em que estas se transformam em situações-limites”, tornando-se impossíveis de 

suportar, exigindo, assim, “uma ação do sujeito oprimido”.  “Na medida em que os 

sujeitos conseguem compreender” criticamente “as causas daquilo que lhe oprime” 

(geralmente, essas situações de opressão se apresentam como “fatais”, “imutáveis” e 

“míticas”), suas ações (de caráter transformador) para superar as “situações-limites” 

tornam-se mais autênticas. 

 A “educação problematizadora” (FREIRE, 1979) fornece ao indivíduo a 

possibilidade de se descobrir por meio da retomada reflexiva do processo educativo, 

buscando vislumbrar o “inédito-viável”, ou seja, a educação crítica apresenta-se como 

uma alternativa que vem a colaborar com a transição da consciência ingênua para a 

consciência epistemológica, que por sua vez, direciona o sujeito “à ação, à tomada de 

posição, aos [...] atos-limites”, munindo-o de “elementos” que contribuirão “para o 

alcance do inédito-viável possível” para aquele “momento” (MOURA et al., 2013, 

p.11). Logo, concebe-se que o “inédito viável” seria a resultante do ato de agir-refletir-

agir (práxis) sobre o mundo objetivando transformá-lo.  

 Para Freire (1992, p. 279), no momento em que  

  

[...] os seres conscientes querem, refletem e agem para derrubar as 
“situações-limites” que os e as deixaram a si e a, quase todos e todas 
limitados a ser-menos, o “inédito-viável” não é mais ele mesmo, mas a 
concretização dele no que ele tinha antes de inviável. 

 

 Segundo Freire (1992, p. 106), é a leitura do mundo que possibilita “a decifração 

cada vez mais crítica da ou das ‘situações-limites’, mais além das quais se acha o 

‘inédito viável’”. Isto é, na medida em que se desenvolve a consciência crítica de ser 

e estar no mundo, se impõe o sentimento e o desejo de transformação e/ou superação 

das situações limítrofes.  

 Para Moura et al. (2013, p. 13), a “situação-limite” é a maneira como “as 

relações da sociedade capitalista expropriam as riquezas da natureza e a dignidade 
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humana” do sujeito, “a tal ponto que se torna inevitável a busca por uma ação”, pelo 

“ato-limite”, que se resume na “ação” do indivíduo “sobre o mundo visando transformá-

lo”, “criando”, assim, “condições” favoráveis e essenciais para alcançar o “inédito-

viável”, o qual levará o sujeito à superação da situação opressora e desumanizadora, 

bem como à conquista de “um outro mundo possível”, da “utopia” de uma sociedade 

onde haja a “justiça social” (2013, p. 3). Na verdade, “são [...] essas situações-limites 

que mesmo não impedindo, depois de “percebidos-destacados”, a alguns e algumas 

de sonhar o sonho, vêm proibindo à maioria a realização da humanização e a 

concretização do ser mais” (FREIRE, 1992, p. 207). 

 O educador, que tem a pretensão de transformar e/ou superar uma “situação-

limite” desumanizadora, deve incorporar uma das premissas básicas “do 

materialismo-histórico-dialético[:] de que é na crise que se desenvolvem as 

possibilidades de criação do novo.” (MOURA et al., 2013, p. 6).  

 Corroborando a categoria “diretividade” de FREIRE (1996), Moura et al. (2013, 

11) coloca que, perante a não neutralidade do processo educativo, o educador deve 

“assumir uma posição política diante” da realidade que se apresenta no ambiente 

escolar, uma vez que as suas práticas pedagógicas denunciam o “posicionamento” 

do mesmo “frente ao mundo”.  

 Logo, seria papel do educador, posicionado politicamente no mundo e 

comprometido com “o processo de transformação da realidade”, lutar “contra a 

educação reprodutivista” da realidade opressora e a favor da educação libertadora, 

da humanização do homem e da superação da “percepção ingênua” que os homens 

têm da realidade para uma percepção questionadora (MOURA et al., 2013, p. 2). 

Sendo próprio do educador crítico o ato de fundamentar suas práticas no diálogo com 

seus pares e discentes, refletindo, problematizando e transformando a realidade em 

que o mesmo está inserido (COSTA; FURTADO, 2015). 

 O trabalho de Cruz e Ghiggi (2013, p. 1) busca destacar “a atualidade do 

pensamento de Paulo Freire, a partir de categorias” freirianas (“organização”, de 

caráter participativo e democrático; “diretividade”; “rigorosidade metódica”; 

“amorosidade”; “reflexão”; “conscientização”; e “participação”) “que permitem utilizar a 

codificação e decodificação de situações-limites como recurso pedagógico para 

problematização da relação cultura e educação”, objetivando proporcionar “processos 

de aprendizagens para o desenvolvimento de uma cultura crítica”. Ressalta-se que os 

autores consideram que a transposição da consciência ingênua para a consciência 
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epistemológica não se desenvolve sem a codificação e decodificação das “situações-

limites”. 

 Além de considerar a “codificação” e “decodificação” das “situações-limites” 

como um importante processo de aprendizagem, Cruz e Ghiggi (2013), apontam, 

também, para os elementos da teoria pedagógica freiriana que contribuem para 

configurar uma práxis pedagógica: a “organização44” (de caráter participativo e 

democrático); a “diretividade45”; a “dialogicidade46” reflexiva; a “rigorosidade 

metódica47”; a “reflexão48 sobre a prática” educativa; e a “conscientização49” (FREIRE, 

1996). A sinergia entre essas categorias é essencial para o desenvolvimento da 

“educação problematizadora”, pois contribuiria, consideravelmente, para o processo 

de conscientização, ao proporcionar a possibilidade de superação da “falsa 

consciência” pelo sujeito (FREIRE, 1979, p. 46). 

 Outra pesquisa que aborda a categoria freiriana “situação-limite” é a de Costa 

e Furtado (2015, p. 1), que busca “compreender o conceito de Situação Limite de 

Paulo Freire na formação do professor”, bem como entender as “possibilidades de 

problematização no processo de formação dos educadores da” Educação de Jovens 

e Adultos (EJA), “no sentido de ter uma formação política que lhe permita entender” a 

realidade em que ele esteja inserido e o “modelo de educação” que almeja para os 

demais sujeitos do seu ambiente educacional, “contribuindo assim para o 

engajamento [da comunidade] na luta social”. 

 De acordo com Costa e Furtado (2015, p. 9), as práticas docentes baseadas 

na transmissão de conteúdos – “concepção bancária” (FREIRE, 1978) – e a 

incompreensão do professor acerca da sociedade e “da educação como prática social, 

enquanto forma de intervenção no mundo”, configuram-se como “situações-limites” 

que devem ser superadas por meio do processo formativo do educador da EJA, 

objetivando “a formação da práxis e por meio da práxis” do corpo docente. No entanto, 

                                                             
44 A categoria “organização na teoria dialógica freiriana, é [...] fundamental para transformar o processo 
educativo em uma práxis educativa transformadora” (CRUZ; GHIGGI, 2103, p. 8). 
45 A “diretividade”, dentro da “perspectiva freiriana”, trata-se “de uma firmeza de propósitos” e o primeiro 
desses objetivos é “a parcialidade da educação” (CRUZ; GHIGGI, 2103, p. 10).  
46 A “dialogicidade [...] é uma condição indispensável ao anúncio e à denúncia da situação concreta 
dos sujeitos” (CRUZ; GHIGGI, 2103, p. 13). 
47 A “rigorosidade [...] se refere ao modo como deve ser conduzida a aproximação [entre o sujeito e o] 
objeto do conhecimento.” (CRUZ; GHIGGI, 2103, p. 12). 
48 A “reflexão” juntamente com “a ação” compõem “a unidade dialética da práxis” libertadora – reflexão-
ação-reflexão (CRUZ; GHIGGI, 2103, p. 14). 
49 A “conscientização” é o propósito “da ação pedagógica freiriana”, sendo “compreendida como 
processo de desvelamento das relações consciência-mundo-espaço” (CRUZ; GHIGGI, 2103, p. 14). 
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ultrapassar tais “situações-limites” é uma tarefa difícil, uma vez que grande parte dos 

educadores têm seus interesses e suas preocupações voltadas para medidas e 

soluções espontâneas, deixando à margem, na maior parte das vezes, aspectos do 

pensamento “político da prática pedagógica” (2015, p. 3). 

 Para superar essas “situações-limites” seria preciso trabalhar no processo 

formativo docente a capacidade de refletir criticamente sobre os problemas, as 

dificuldades e os obstáculos presentes no ambiente educacional, objetivando 

alcançar, por meio da ação coletiva e dialógica, a transposição da prática pedagógica 

transmissiva de conteúdos – baseada na “concepção bancária” de Freire (1978) – 

para uma prática “problematizadora”, “libertadora”, consciente, consistente e crítica. 

 Segundo Costa e Furtado (2015, p. 6), não há no Brasil “um direcionamento 

político no sentido de contribuir para” a implantação e manutenção da “educação 

crítica” nas escolas públicas. A incorporação da criticidade na educação formal 

brasileira possibilitaria ao professor condições tanto para o desenvolvimento de sua 

sensibilidade no que tange a “luta social” quanto para a busca por “maneiras de 

engajamento” político. Para os autores, há a necessidade de “reinventar a formação” 

docente, objetivando “superar a concepção de que” o momento formativo é apenas 

“um espaço para atualizar as práticas pedagógicas” (p. 10). 

 A “formação política” do corpo docente, em especial do professor da EJA, é 

essencial para a possibilidade “da reinvenção” de suas práticas pedagógicas, bem 

como para a construção e reconstrução da história humana, considerando que a 

formação do “pensar político da prática pedagógica” constituíra docentes capazes de 

superar as “situações-limites de modo crítico visando à” construção “do inédito viável” 

(COSTA; FURTADO, 2015, p. 1). 

 Concebe-se, a partir das obras de Freire (1978, 1979, 1992, 1996, 2000) e dos 

estudos de Leite e Abreu (2017), Silva et al. (2016), Cruz e Ghiggi (2013), Moura et 

al. (2013) e Costa e Furtado (2015), que a análise reflexiva e a problematização dos 

obstáculos presentes no cotidiano escolar, a discussão lógica sobre os conhecimentos 

científicos necessários para compreensão do tema gerador, a promoção da educação 

crítica e a formação docente (inicial e continuada), de caráter dialógico, reflexivo e 

crítico – baseada na obtenção dos “temas geradores” e no incentivo ao trabalho 

docente coletivo tanto para a organização das atividades didático-pedagógicas e do 

conteúdo programático quanto para a busca e debate sobre os conhecimentos 

pedagógicos pertinentes ao processo pedagógico – são elementos importantes para 
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a superação das “situações-limites” vivenciadas pelos professores – geralmente em 

início de carreira – no cotidiano escolar. Em suma, compreende-se que, somente, por 

meio da busca dos temas geradores, da formação crítica do professor, da educação 

problematizadora e da análise questionadora dos obstáculos presentes na realidade 

educacional seria possível superar as “situações-limites”, objetivando alcançar, por 

meio das “ações transformadoras”, “o sonho possível”, “a utopia”, o “inédito viável”. 
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CAPÍTULO 3 

CONTEXTO DE ITACOATIARA E OS DESAFIOS PARA SER PROFESSOR DE 

INFORMÁTICA 

  

 O Amazonas é uma das 27 unidades federativas do Brasil, localizado na região 

Norte, sendo considerado o maior estado brasileiro, com uma área territorial de 

1.559.146,876 km², e com uma população estimada em 4.063.614 habitantes, sendo 

considerada a unidade federativa mais populosa da região Norte (IBGE, 2017). O 

acesso ao Amazonas é feito, principalmente, por via aérea ou fluvial. Suas principais 

atividades econômicas giram em torno da agricultura, do extrativismo vegetal 

(borracha) e mineral (gás, petróleo), da pecuária e da indústria de eletrônicos 

(OLIVEIRA, 2007). 

  

 Figura 1 - Mapa do Estado do Amazonas 

Fonte: www.goo.gl/JEyGVH (2018) 

 

  

 

cidade de 

Itacoatiara 

http://www.goo.gl/JEyGVH


71 

O Amazonas apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH50) médio 

de 0,674. O estado é formado por 62 municípios, dentre eles está a cidade de 

Itacoatiara, a terceira cidade mais populosa do estado – ficando atrás, somente, da 

capital Manaus e da cidade de Parintins (IBGE, 2017). 

A cidade de Itacoatiara, localizada no Médio Amazonas51, compõem a Região 

Metropolitana de Manaus52. O município tem uma área territorial total de 8.891,906 

km² e tem uma população estimada em 99.854 habitantes (IBGE, 2017). O município 

de Itacoatiara tem um IDH médio próximo de 0,644 (inferior ao IDH do estado do 

Amazonas). O município está a 266 km de distância da capital Manaus e o acesso a 

ele é feito por via terrestre (estrada AM-010), fluvial (rio Amazonas) e aéreo (aeroporto 

Arico Barros53).  

 Quanto à economia da cidade, o Produto Interno Bruto (PIB) Per Capita54 de 

Itacoatiara é de R$ 18.129,59, colocando o município amazonense em 5º lugar entre 

os demais – ficando atrás da capital Manaus, Codajás, Coari e Presidente Figueiredo 

(IBGE, 2017). As atividades econômicas predominantes na cidade de Itacoatiara55 

giram no entorno da agricultura (produção de mandioca, feijão, café, hortaliças e 

milho), da pecuária (criação de bovinos, bubalinos equinos e suínos), da agropecuária 

(o maior polo da região Norte), da avicultura (criação de galinhas de postura), do 

extrativismo vegetal (exploração de borracha, pupunha e madeira), da fruticultura 

(maracujá, cupuaçu, mamão, abacaxi, banana, abacate, laranja, limão e melancia), 

da criação de peixes em cativeiro e da pesca (pacu, sardinha, Curimatá, branquinha, 

                                                             
50 O IDH é uma unidade de medida utilizada para aferir o grau de desenvolvimento de uma determinada 
sociedade nos quesitos “riqueza, alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade e outros”, 
com o objetivo de mensurar “o bem-estar de uma população, especialmente das crianças”. As 
sociedades com “IDH até 0,499 são considerados de desenvolvimento humano baixo, e os com índices 
entre 0,50 e 0,799 são considerados de desenvolvimento humano médio” (BRASIL, 2008). 
51 De acordo com o artigo 26, inciso VIII, Emenda Constitucional nº 75, de 26 de dezembro de 2011, 
da Constituição do Amazonas, a 8º Região do Médio Amazonas - compreende os municípios de: 
Itacoatiara, Itapiranga, Maués, Nova Olinda do Norte, Presidente Figueiredo, Silves e Urucurituba 
(AMAZONAS, 2011). 
52 A Região metropolitana de Manaus é formada por Manaus, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Rio 
Preto da Eva, Careiro da Várzea, Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. Essa região metropolitana é a 
maior do Brasil em área territorial, com 101.474 km² (BRASIL, 2010a). 
53 O aeroporto tem pouco fluxo de aeronaves, sendo mais utilizado por aviões particulares de 
pequeno porte, fretados por empresas públicas e privadas da cidade. 
54 O PIB per capita é o produto interno bruto, dividido pela quantidade de habitantes de uma região. O 
PIB é a soma de todos os bens de uma região, sendo diretamente proporcional ao índice de 
desenvolvimento da região. 
55 Disponível em <https://www.institutoamazonia.org.br/atividades-realizadas-em-itacoatiara mantem-
aquecido-o-setor-primario/> 
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jaraqui, matrinxã, acari-bodó, entre outras espécies de água doce da bacia 

amazônica). 

 Quanto à educação, o município possuía, em 2017, sete centros de formação 

superior, sendo quatro privados e três públicos. As quatro faculdades privadas são: 

Faculdade de Teologia e Educação da Amazônia (FATEAMA56), Faculdade 

Metropolitana (FAMETRO57) de Manaus, Centro Universitário Internacional 

(UNINTER58) e Universidade Norte do Paraná (UNOPAR59). Os três centros 

universitários públicos são: Universidade Aberta do Brasil (UAB60), Universidade 

Federal do Amazonas (UFAM61) e Universidade Estadual do Amazonas (UEA62). E a 

cidade tinha, também, dois centros de formação técnica e profissional, o Instituto 

Federal do Amazonas (IFAM63) e o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas 

(CETAM64). 

 Dentre os centros de formação (superior, técnico e profissional), somente 

quatro oferecem formações na área da computação e da informática: UFAM, UEA, 

IFAM e CETAM. Dentre as formações ofertadas por esses centros de estudos, 

destacamos o curso de Licenciatura em Informática, uma vez que todos os sujeitos 

                                                             
56 A FATEAMA oferece o curso superior em Teologia. Disponível em: <https://goo.gl/QqwLBb>. Acesso 
em: 15 jan. 2018. 
57 A FAMETRO disponibiliza cursos técnicos em Radiologia, Enfermagem, Recursos Humanos e 
Logística. A faculdade oferece, também, o curso superior em Direito. Disponível em: 
<https://goo.gl/UPH3qA>. Acesso em: 15 jan. 2018. 
58 A UNINTER oferece diversos cursos superiores na modalidade de Ensino à Distância (EAD). 
Disponível em: <https://goo.gl/4iHsDC>. Acesso em: 15 jan. 2018. 
59 A UNOPAR disponibiliza uma gama de cursos superiores em licenciatura e tecnologia, na modalidade 
EAD e semipresencial. Disponível em: <https://goo.gl/WPxRoZ>. Acesso em: 15 jan. 2018. 
60 A UAB disponibiliza cursos superiores (licenciatura) em Pedagogia, Educação Física, Matemática, 
Biologia, entre outras licenciaturas. Disponível em: <https://goo.gl/vJaQbL>. Acesso em: 15 jan. 2018. 
61 A UFAM oferece cursos de nível superior (bacharel) em Agronomia, Engenharia de Software, 
Engenharia de Produção, Engenharia Sanitária, Farmácia, Química Industrial, Sistemas de Informação; 
e cursos de nível superior (licenciatura) em Licenciatura em Ciências: Química e Biologia e em 
Licenciatura em Ciências: Matemática e Física. A Universidade oferece, também, um Programa de Pós-
Graduação (stricto sensu) em Ciência e Tecnologia para Recursos Amazônicos (PPGCTRA). 
Disponível em: <https://goo.gl/94fWJ1>. Acesso em: 15 jan. 2018. 
62 A UEA oferece cursos de nível superior (tecnólogos) em Agroecologia, Alimentos, Gestão Comercial, 
Logística, Petróleo e Gás, Produção Pesqueira e Construção Naval; cursos de nível superior 
(licenciaturas) em Ciências Biológicas, Letras - Língua Portuguesa, Matemática, Pedagogia, Pedagogia 
- Licenciatura Intercultural Indígena e Licenciatura em Informática; e cursos de nível superior 
(bacharel) em Ciências econômicas, Direito e Engenharia Florestal. Disponível em: 
<https://goo.gl/2AUPNq>. Acesso em: 15 jan. 2018. 
63 O IFAM oferta cursos técnicos, no nível médio integrado, em Administração, Agropecuária e 
Informática; e cursos técnicos, na modalidade subsequente, em Administração, Agronegócio, 
Agropecuária, Informática e Meio Ambiente. Disponível em: <https://goo.gl/CM8bTg>. Acesso em: 15 
jan. 2018. 
64 O CETAM disponibiliza cursos profissionalizantes em Informática, estética, administração, entre 
outros; e cursos técnicos em Informática, turismo, administração, agronegócio, agropecuária etc. 
Disponível em: <https://goo.gl/kdSQvC>. Acesso em: 15 jan. 2018. 

http://www.cetam.am.gov.br/
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selecionados para o nosso estudo são professores licenciados em informática pela 

unidade da UEA em Itacoatiara. 

 Além de instituições voltadas para formação superior, técnica e profissional, 

Itacoatiara dispunha também, em 2017, para o atendimento da educação básica, 152 

escolas, sendo uma federal, 17 estaduais, 127 municipais e sete privadas (INEP, 

2017). Dentre as escolas municipais, 18 estavam distribuídas pela zona urbana da 

cidade, enquanto que 109 escolas estavam distribuídas pela área rural do município 

(INEP, 2017; ITACOATIARA, 2015). As escolas municipais da zona urbana estavam 

dispostas em quatro creches65 e 14 escolas66 de Educação Infantil e de Ensino 

Fundamental – anos iniciais e finais (ITACOATIARA, 2015). 

 Das Escolas municipais da zona urbana de nível fundamental, 13 tinham um 

laboratório de informática dentre as suas dependências. De acordo com Rolim (2011), 

esses laboratórios de informática foram implantados nas escolas municipais em maio 

de 2011 por meio de uma parceria entre o Governo Federal (PROINFO) e o Governo 

Municipal de Itacoatiara (SEMED). Simultaneamente à instalação dos laboratórios nas 

escolas municipais foi implantado, em julho de 2012, em conjunto com o PROINFO, 

na cidade de Itacoatiara, o primeiro Núcleo Tecnológico Municipal (NTM) do interior 

do estado do Amazonas (AMAZONAS, 2012b). 

 Como tratado no capítulo 1, o ProInfo Integrado é um programa do Governo 

Federal voltado para promoção do uso (pedagógico) das TDIC na rede pública de 

educação básica, levando às escolas computadores, infraestrutura tecnológica e 

conteúdos educacionais digitais. Em contrapartida, o município deveria garantir a 

formação dos educadores para o uso dos computadores e recursos digitais, bem 

como a disponibilidade de uma estrutura adequada para receber os laboratórios de 

informática (BRASIL, 2001). 

 A seleção das unidades escolares de Itacoatiara foi orientada pelas diretrizes 

do Programa que determinam que as escolas selecionadas para a área urbana da 

cidade devem: situar-se na área urbana do município, atender turmas do ensino 

                                                             
65 Centro Social Urbano Vitória Régia, Creche Menino Jesus, Creche Nossa Senhora da Conceição e 
a Creche Nossa Senhora Aparecida. 
66 Colégio Grão Mestre Venâncio Igrejas Lopes, Anexo da Escola Igreja Lopes, Escola Municipal Dr. 
Vicente de Mendonça Júnior, Escola Municipal Irmãs Dorotéias, Escola Municipal Isaac Peres, Escola 
Municipal Chibly Calil Abrahim, Escola Municipal Olga de Moraes Rêgo Figueiredo, Escola Municipal 
Tenente Geraldo Rossi Charchar, Escola Municipal Maria Haide Valdez Chacon, Escola Municipal Nilda 
Vinhote da Silva, Centro Educacional JamelAmed, Escola Municipal Professora Maria Nira Guimarães, 
Escola Municipal Dom Paulo Mc Hugh Amed e Escola Municipal Yêda Henriques AuzierAmed. 
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fundamental, ter um corpo discente com mais de cem alunos, ter energia elétrica e 

não ter, entre suas dependências, uma sala de informática (BRASIL, 2017b).  

 Após a seleção (realizada pela SEMED), o Governo Federal, por meio do 

PROINFO, teria equipado os 13 laboratórios de informática das escolas municipais 

selecionadas com: um servidor multimídia, nove computadores (com dois terminais 

em cada), dez estabilizadores, uma impressora multifuncional, um roteador ADSL com 

WiFi integrado, um sistema de segurança física para os computadores e o sistema 

operacional Linux Educacional instalado em todos os computadores. Salienta-se que 

todos os equipamentos supracitados teriam a garantia de três anos e que a aquisição, 

montagem e manutenção da infraestrutura básica (energia elétrica, climatização e 

abastecimento de água) e do mobiliário do laboratório ficariam sob a responsabilidade 

do município (BRASIL, 2010b). 

 Quanto ao uso dos artefatos tecnológicos e conteúdos digitais no 

desenvolvimento do currículo e dos processos educativos, o artigo 28 das Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCNEB) (BRASIL, 2013, p, 136) indica 

que a utilização preeminente das tecnologias digitais nas práticas pedagógicas 

 

[...] contribui para o importante papel que tem a escola como ambiente de 
inclusão digital e de utilização crítica das tecnologias da informação e 
comunicação, requerendo o aporte dos sistemas de ensino no que se refere 
à [...]provisão de recursos midiáticos atualizados e em número suficiente para 
o atendimento aos alunos [...] [e à] adequada formação do professor e demais 
profissionais da escola [para o uso dos recursos digitais]. 

 

 Na tentativa de planejar as ações a serem tomadas pela gestão municipal 

quanto à educação e à relação da mesma com as tecnologias digitais, a SEMED 

elaborou, em 2015, por meio do Conselho Municipal de Educação (CME) de 

Itacoatiara, o Plano Municipal de Educação (PME) que é um conjunto de metas e 

estratégias para alcançá-las, com o intuito “de organizar e fortalecer as Políticas 

Públicas educacionais” presentes na cidade “nos diversos níveis e modalidades de 

ensino” das escolas municipais (ITACOATIARA, 2015, p. 9). O PME é um 

planejamento que retrata “o que deve ser concretizado” no campo educacional de 

Itacoatiara, “em regime de colaboração entre o município, o estado e a União”, 

almejando a “organicidade de funcionamento do Sistema Municipal de Ensino” 

(ITACOATIARA, 2015, p. 12). Este plano é composto por 20 metas e 376 estratégias 

que devem ser, respectivamente, alcançadas e implementadas em um período de dez 
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anos (2015 a 2025). Destacamos as metas 02, 06, 07, 08, 09 e 15 por terem 

estratégias que tratam diretamente da incorporação e manutenção da estrutura 

tecnológica digital das escolas, bem como da formação adequada de recursos 

humanos para utilizarem essas tecnologias digitais no ensino da rede municipal de 

educação. 

 A meta 02 tem o propósito tanto de generalizar o ensino fundamental (nove 

anos) para os indivíduos na faixa etária de seis a 14 anos quanto de garantir que a 

maior parte dos alunos da rede municipal de educação de Itacoatiara conclua essa 

etapa na idade recomendada. Para alcançar esses objetivos o PME prevê como 

estratégias: 

 

[...] assegurar a implantação de laboratório de informática nas escolas, 
para as aulas interdisciplinares, mediadas por profissionais 
lincenciados na área, no Ensino Fundamental - Anos Iniciais e Anos 
Finais; [...] garantir que a escola tenha acesso à Internet e à manutenção 
dos equipamentos disponíveis na escola (computadores, impressoras, 
condicionadores de ar e outros) necessários para que a instituição escolar 
funcione adequadamente e de forma sistematizada; [...] assegurar as 
condições necessárias, tais como acesso à internet, equipamentos 
informatizados e materiais didáticos pedagógicos que possam ser utilizados 
nas pesquisas e no incentivo ao conhecimento cientifico; [...] assegurar os 
espaços físicos necessários (auditório, refeitório, quadra poliesportiva, 
biblioteca, laboratórios, salas multifuncionais, acessibilidade) através de 
ampliação ou construção de novas unidades escolares (ITACOATIARA, 
2015, p. 70-72, grifo nosso). 

 

 Podemos observar, por meio dessas estratégias, que, pelo menos no 

documento orientador, há a preocupação por parte do governo municipal de 

Itacoatiara com a implantação e manutenção dos ambientes tecnológicos digitais nas 

escolas públicas municipais e com o emprego de profissionais licenciados na área 

para atuarem nesses espaços, de modo “interdisciplinar”. Ou seja, o professor de 

informática em conjunto com os professores das demais disciplinas curriculares. 

 Por meio da meta 06, a Secretaria busca ofertar uma educação em tempo 

integral na maior parte das escolas públicas da cidade, com o objetivo de atender, no 

mínimo, 25% dos alunos da educação básica. Para atingir essa meta, o PME tem 

como estratégia a adesão e a manutenção, por meio de parcerias, do “programa 

nacional de ampliação e reestruturação das escolas públicas”, com o intuito de 

promover a produção de materiais didáticos e pedagógicos, a formação de recursos 

humanos para atuarem na educação em tempo integral e a implantação de diversos 
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ambientes úteis que contribuirão, direta e indiretamente, para a prática pedagógica e 

cultural como, por exemplo, “quadras poliesportivas, [...] bibliotecas, auditórios, 

cozinhas, refeitórios, banheiros”, salas de estudos e “laboratórios, inclusive de 

informática” (ITACOATIARA, 2015, p. 82). 

 De acordo com as DCNEB (BRASIL, 2013, p. 125): 

 

O currículo da escola de tempo integral, concebido como um projeto 
educativo integrado, deve prever uma jornada escolar de, no mínimo, 7 (sete) 
horas diárias. A ampliação da jornada poderá ser feita mediante o 
desenvolvimento de atividades como as de acompanhamento e apoio 
pedagógico, reforço e aprofundamento da aprendizagem, experimentação e 
pesquisa científica, cultura e artes, esporte e lazer, tecnologias da 
comunicação e informação, afirmação da cultura dos direitos humanos, 
preservação do meio ambiente, promoção da saúde, entre outras, articuladas 
aos componentes curriculares e áreas de conhecimento, bem como as 
vivências e práticas socioculturais. 

 

 Podemos notar, tanto na estratégia utilizada para alcançar a meta 06 quanto 

na recomendação das DCNEB, a preocupação, pelo menos nos planos, por parte do 

governo, com a implantação de ambientes equipados com recursos digitais e com a 

formação de recursos humanos para atuarem nesses espaços na educação em tempo 

integral. 

 A meta 07 é voltada para o aprimoramento da “qualidade da educação básica 

em todas as etapas e modalidades” de ensino, melhorando o “fluxo escolar e a 

aprendizagem”, com o intuito de elevar, até o ano de 2021, o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) dos anos iniciais e finais do Ensino 

Fundamental, respectivamente, para 6,0 e 5,2 (ITACOATIARA, 2015, p. 83). Para 

atingir esse propósito, a Secretaria adotaria como estratégia: 

 

[...] incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar 
tecnologias educacionais para a educação infantil, o ensino fundamental e 
o ensino médio e incentivar práticas pedagógicas inovadoras que assegurem 
a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade de 
métodos e propostas pedagógicas, com preferência para softwares livres e 
recursos educacionais abertos, bem como o acompanhamento dos 
resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas; [...] 
universalizar, até o quinto ano de vigência deste PME, o acesso à rede 
mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, 
até o final da década, a relação computador/aluno nas escolas da rede 
pública de educação básica, promovendo a utilização pedagógica das 
tecnologias da informação e da comunicação; [...] prover equipamentos e 
recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no ambiente 
escolar a todas as escolas públicas da educação básica, criando, inclusive, 
mecanismos para implementação das condições necessárias para a 



77 

universalização das bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a 
redes digitais de computadores, inclusive a internet; [...] informatizar a gestão 
das escolas públicas do município em parcerias com as Secretarias de 
Educação do Estado e do Município, bem como aderir ao programa nacional 
de formação inicial e continuada para o pessoal técnico das secretarias de 
educação (ITACOATIARA, 2015, p. 86-88, grifo nosso). 

 

 Percebe-se que há a pretensão, por parte do Governo Municipal, em incentivar, 

adotar e acompanhar o uso de tecnologias educacionais, baseadas em códigos 

abertos e gratuitos, e em disponibilizar e ampliar o acesso a artefatos tecnológicos 

digitais e à Internet, com o intuito de promover o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas inovadoras nas escolas municipais. Identifica-se, também, entre as 

diretrizes do plano a intenção em incentivar e promover a informatização do 

gerenciamento das escolas públicas do município, por meio da oferta de formações 

para o corpo técnico que conduz o processo de gestão escolar. 

 A meta 08 é direcionada para o desenvolvimento do processo de amenização 

das diferenças sociais, políticas, culturais e econômicas existentes no município, por 

meio da elevação e equiparação da escolaridade média da população itacoatiarense. 

Para superação dessas discrepâncias o CME elaborou as seguintes estratégias: 

 

[...] aderir a programas que contemplem a construção e/ou ampliação de 
salas climatizadas e aparelhadas de leitura com acervo, videotecas, 
laboratório de informática, auditório, além da reforma de quadras 
poliesportivas, banheiros, cozinhas, cadeiras adequadas e manutenção das 
escolas de ensino médio para a população do campo, indígena e quilombola; 
[...] assegurar aos alunos aula de informática básica, por meio de convênio e 
parcerias, equipando as escolas com laboratório, acesso à internet e 
professores qualificados; [...] assegurar a valorização do trabalho dos 
professores e profissionais da educação do campo, garantindo salários justos 
e moradia digna, transporte, materiais didáticos e equipamento eletrônico 
como notebook, bem como apoio nas reuniões e demais eventos 
comunitários (ITACOATIARA, 2015, p. 92-93). 

 

 Podemos destacar, a busca de parcerias para a implantação e manutenção dos 

laboratórios de informática providos de equipamentos tecnológicos digitais e de 

acesso à Internet, com o objetivo de oferecer formações em “Informática Básica” para 

os alunos da rede municipal de educação. Percebe-se, também, um discurso de 

valorização do trabalho docente, ao propor a possibilidade de revisão salarial, 

formações continuadas, condições favoráveis de subsistência e apoio no processo de 

construção da prática pedagógica, disponibilizando instrumentos tecnológicos, 

didáticos e pedagógicos para os professores da rede municipal. 
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 A Meta 09 busca essencialmente “elevar a taxa de alfabetização”, erradicando 

o analfabetismo e reduzindo pela metade “a taxa de analfabetismo funcional”. Para 

alcançar a alfabetização plena da população itacoatiarense o plano prevê estratégias 

para: 

 

[...] assegurar, aos alunos da Educação de Jovens e Adultos, em parceria 
com instituições credenciadas, cursos de informática básica, garantindo o 
acesso às ferramentas tecnológicas; [...] equipar a escola com computadores, 
projetores de slides e outros recursos que possam enriquecer o processo de 
ensino e aprendizagem, assegurando ao professor o seu uso na sala de aulas 
(ITACOATIARA, 2015, p. 98-100, grifo nosso). 

 

 Este trecho sugere que o discurso adotado é de que o aprimoramento do 

processo de alfabetização na EJA pode ser alcançado por meio da disponibilidade de 

ambientes tecnológicos digitais, equipados com artefatos digitais (computador, 

datashow, lousa digital, entre outros recursos digitais) que proporcionem a 

possibilidade do professor desenvolver o processo de construção do conhecimento 

em sala de aula.  

 Quanto à formação docente, a meta 15 procura garantir a implementação e a 

perenidade de políticas públicas voltadas para a formação dos professores da rede 

municipal de educação, por meio de parcerias “entre a União, os estados, o Distrito 

Federal e os municípios”, assegurando que todos os profissionais da educação básica 

tenham, no mínimo, “formação específica de nível superior, obtida em curso de 

licenciatura na área de conhecimento em que atuam” como docentes (ITACOATIARA, 

2015, p. 109). Para isso, a Secretaria busca “incentivar a reforma curricular dos cursos 

de licenciatura da cidade e estimular a renovação pedagógica”, por meio da 

incorporação das TIC no processo formativo (licenciatura) dos futuros professores, 

focando, sempre, no aprimoramento do método de construção do conhecimento entre 

o professor e o aluno (p. 110). 

 As DCNEB (BRASIL, 2013, p. 111) determinam que é essencial que se 

proporcione “aos professores formação adequada para o uso das TIC e que seja 

assegurada a provisão de recursos midiáticos atualizados e em número suficiente 

para os alunos”. 
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 Segundo o coordenador de informática da rede municipal de educação67, a 

cidade de Itacoatiara tem como objetivo principal se posicionar como o centro 

formador tecnológico do Médio Amazonas, uma vez que busca incentivar, por meio 

da implantação de ambientes tecnológicos nas escolas municipais, o uso de recursos 

digitais na educação básica e disponibiliza, por meio de instituições de ensino 

superior, técnico e profissionalizante, formações na área tecnológica, com o intuito de 

disponibilizar profissionais qualificados para atuarem tanto no mercado de trabalho 

quanto no ensino. 

Na tentativa de organizar um corpo docente qualificado para atuar nos 

laboratórios de informática implantados por meio de recursos provenientes de políticas 

públicas e parcerias, a Prefeitura de Itacoatiara, através da SEMED, realizou, em 

2012, um concurso público (AMAZONAS, 2012a), que contemplava 15 vagas para o 

cargo de Professor de Informática. No edital exigia-se, como pré-requisito para os 

candidatos, o nível superior em Licenciatura em Informática, cabendo aos convocados 

atuarem nas escolas da zona urbana de Itacoatiara com as seguintes atribuições: 

 

[...] Ministrar aulas de Informática aplicada à Educação conforme conteúdos 
programáticos dos componentes curriculares, previamente estabelecidos em 
cronograma anual; Participar de reuniões administrativas e pedagógicas e 
oficinas; Elaborar plano de aula, jornadas pedagógicas, sessões de estudos; 
E quando solicitado, atuar em cursos de qualificação /ou capacitação dos 
servidores nos níveis básicos, técnico /ou de qualificação profissional, 
conforme interesse do Município; Participar de todos os eventos sociais, 
culturais e cívicos realizados pela escola, pela SEMED e; Atender pais e 
alunos e comunidade em geral (AMAZONAS, 2012a, p.3-5). 

 

Após o concurso de 2012, a SEMED passou a ter 15 professores de informática 

– contando com este pesquisador – em seu quadro de funcionários efetivos da 

Secretaria Municipal de Educação. Sendo que, 10 desses professores eram 

licenciados em computação e os demais eram tecnólogos e bacharéis – em 

informática ou áreas afins – com alguma formação pedagógica ou especialização em 

educação. Vale lembrar que a rede municipal possui 127 escolas (na zona urbana e 

rural) e que, portanto, o quantitativo de profissionais habilitados e convocados está 

longe de atender a toda a rede de ensino do município. 

                                                             
67 Informações obtidas, por telefone, em outubro de 2016 com a coordenação pedagógica de 
informática da Secretaria Municipal de Educação de Itacoatiara. 
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 Salienta-se também que – no período que se estende de agosto de 2012 

(convocação dos aprovados no concurso para professor de informática) até outubro 

de 201668 – o quantitativo de professores de informática reduziu-se, devido a pedidos 

de desligamento, para 11 professores – 10 professores licenciados em computação e 

1 tecnólogo em informática com especialização na área da educação. 

 

3.1 Professores de informática: Formação e Desafios 

 

 Menciona-se que não temos conhecimento do motivo que levou quatro 

professores de informática a solicitarem o desligamento da rede municipal de 

educação após pouco tempo de assunção do cargo. Inferimos, com base no estudo 

de Nono e Mizukami (2006), que o descontentamento dos professores, em início de 

carreira (a maior parte dos sujeitos desta pesquisa são profissionais em início de 

carreira, inclusive, os professores que solicitaram o desligamento), com a realidade 

presente no cotidiano escolar que contrasta com o que é visto na formação inicial 

(“choque de realidade”), vem condicionando um quantitativo considerável de docentes 

a desistirem da profissão. 

 A construção da prática docente inicia-se na formação inicial (cursos de 

licenciaturas), perpetuando pela carreira docente, por meio da experiência profissional 

e de vida adquirida no decorrer da trajetória docente e de formações continuadas, 

caracterizando-se, assim, como um processo de construção contínuo e permanente. 

 Órgãos governamentais vêm demonstrando uma certa insatisfação com a 

qualidade da formação inicial ofertada pelos cursos de licenciatura e com o número 

expressivo de desistentes (tanto de alunos dos cursos de licenciaturas quanto de 

professores do magistério). Esse descontentamento vem levando o poder público a 

implementar tanto programas de iniciação à docência, com intuito de promover, desde 

a formação inicial, o aprimoramento da construção da prática docente, quanto ações 

formativas de curta e longa duração para os professores em início de carreira. 

Os professores de informática da educação fundamental (sujeitos da pesquisa), 

além de se depararem com possíveis problemas e obstáculos pertinentes à sua área 

de atuação (tais como, infraestrutura tecnológica inadequada e insuficiente, falta de 

apoio pedagógico, entre outros), também enfrentam dificuldades e barreiras, 

                                                             
68 Informações obtidas, por telefone, em outubro de 2016 com a coordenação pedagógica de 
informática da Secretaria Municipal de Educação de Itacoatiara. 
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semelhantes àquelas presentes no cotidiano dos demais professores das disciplinas 

curriculares do ensino fundamental, já que no caso da cidade de Itacoatiara, eles 

possuem o mesmo status dos demais. 

Segundo Gatti (2014), o professor desempenharia um papel fundamental no 

processo de desenvolvimento das capacidades humanas e na construção da 

cidadania. Devido à importância do docente dentro dessa dinâmica educativa torna-

se importante atentarmos para as políticas públicas concebidas pelos órgãos 

governamentais na tentativa tanto de aprimorar a qualidade da formação oferecida 

pelos cursos de licenciatura quanto de amenizar dificuldades e barreiras enfrentadas 

por esse profissional nos anos iniciais da carreira docente, que impactam diretamente 

na construção da prática docente. 

 Segundo Nono e Mizukami (2006), o frustrante para os professores – no início 

do processo de construção da prática docente – seria o distanciamento entre os 

conhecimentos pedagógicos apreendidos durante a formação inicial e a prática do 

magistério (vivenciada no cotidiano escolar). Mesmo diante dos obstáculos, que não 

são poucos, alguns professores buscam, geralmente, maneiras de superar as 

dificuldades, permanecer na profissão e realizar um bom trabalho (NONO; MIZUKAMI, 

2006). 

Apesar dos esforços e da vontade em superar as dificuldades do cotidiano 

escolar, a evasão do magistério, por grande parte dos professores, é crescente e 

elevada nos anos iniciais da profissão devido ao “choque de realidade”, momento que 

remete ao desapontamento do profissional recém-formado com os primeiros anos da 

docência, pois o mesmo se depara com a contradição entre os conhecimentos e 

anseios trabalhados na formação inicial e a exigente labuta docente que ocorre dentro 

da escola, do laboratório de informática, da sala de estudos, da biblioteca, da sala de 

aula e de outros espaços educacionais – ambientes em que muitas das vezes 

encontram-se em estado de precariedade para o exercício do trabalho docente 

(ANDRÉ, 2012; NONO, MIZUKAMI, 2006).  

As dificuldades enfrentadas nos anos iniciais da docência motivaram André 

(2012) a mapear as políticas públicas voltadas para a formação, o suporte e o 

acompanhamento do professor em início de carreira, uma vez que podem ajudar o 

professor principiante a superar as dificuldades e a entender melhor a importância da 

formação contínua em sua carreira. 
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Além de assinalar as ações formativas, de curta e longa duração, ofertadas aos 

professores iniciantes em dois estados e três municípios, André (2012) aponta, 

também, para a tentativa dos governos em interligar a teoria com a prática durante o 

processo de formação inicial dos futuros professores através de programas federais, 

estaduais e municipais. 

As políticas públicas direcionadas para promoção de parcerias entre a 

universidade e a escola podem proporcionar aos licenciandos, por meio do estágio 

supervisionado, a oportunidade de um primeiro contato com a realidade da educação 

básica nas escolas, reduzindo de certa forma o impacto do “choque de realidade” no 

ingresso desse profissional no ambiente de trabalho (GATTI, 2014; NONO, 

MIZUKAMI, 2006). 

Segundo André (2012), cabe aos órgãos gestores de educação gerarem 

programas e/ou condições para que universidades e escolas públicas possam 

oferecer formação adequada e apoio, respectivamente, aos licenciandos e aos 

professores iniciantes. No entanto, a autora constatou a carência tanto de ações 

formativas, devido ao descaso dos governos com a inserção dos recém-formados na 

docência quanto de estudos e pesquisas voltadas para as dificuldades e obstáculos 

presenciados pelos professores no início da carreira docente.  

O Governo Federal – descontente, como já foi dito anteriormente, com o 

número elevado de desistências e com a crescente redução de concluintes nos cursos 

de licenciatura, bem como com os resultados das formações oferecidas pelos cursos 

de licenciatura – busca inter-relacionar a teoria com a prática, por meio de programas 

de inserção à docência (estágios supervisionados) como, por exemplo, o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID69 (ANDRÉ, 2012; GATTI, 2014). 

As Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação na área da Computação 

contemplam as licenciaturas em computação e preveem o estágio supervisionado. 

 

O Estágio Supervisionado, realizado preferencialmente ao longo do curso, 
sob a supervisão de docentes da instituição formadora, e acompanhado por 
profissionais, tem o objetivo de consolidar e articular as competências 
desenvolvidas ao longo do curso por meio das demais atividades formativas, 
de caráter teórico ou prático, e permitir o contato do formando com situações, 
contextos e organizações próprios da atuação profissional (BRASIL, 2016d, 
p, 8). 

 

                                                             
69 O PIBID é adotado no curso de Licenciatura em Informática da UEA. 
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No segundo parágrafo do artigo 7 das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 

para os cursos de graduação na área da Computação é apontada a obrigatoriedade, 

por parte dos cursos de Licenciatura em Computação, em disponibilizarem o estágio 

supervisionado para a formação dos futuros professores da educação básica 

(licenciandos em computação). 

O PIBID, uma proposta do MEC e da CAPES, foi regulamentado pelo Decreto 

nº 7.219, de 24 de junho de 2010. O objetivo desse programa é primar pelo 

desempenho da educação básica, incentivando e qualificando adequadamente a 

iniciação à docência, por meio da concessão de bolsas aos licenciandos (bolsistas), 

aos professores das universidades (formadores) e aos professores de escolas 

públicas (coformadores), que atuam em parceria com os formadores no 

acompanhamento das atividades dos bolsistas no ambiente escolar (ANDRÉ, 2012; 

GATTI, 2014).  

Segundo André (2012, p. 126), tem-se verificado com o PIBID muitos 

resultados positivos tanto “na motivação dos estudantes envolvidos, para ingressar na 

profissão” quanto “na disposição dos professores das escolas, que se sentem 

desafiados a reverem suas práticas em colaboração com os novos atores do ambiente 

escolar”. 

Quanto às ações formativas, André (2012) identificou dois estados (Espírito 

Santo e Ceará) e um município (Jundiaí – SP) que dispunham de ações formativas de 

curta duração (cursos, seminários e discussões) para os professores iniciantes no 

momento em que ingressavam na carreira, e dois municípios (Sobral – CE e Campo 

Grande – MS) que ofereciam formações de longa duração, com o intuito de capacitar, 

apoiar e acompanhar os professores ao longo da carreira docente. 

De acordo com Nono e Mizukami (2006), as ações formativas para os 

professores são de suma importância, pois permitem a análise, a reflexão e a 

extensão de suas práticas e conhecimentos didáticos e pedagógicos. Segundo as 

autoras essas ações (formações continuadas) cumprem o papel de complementar e 

sintetizar o conhecimento apreendido na formação inicial e no cotidiano escolar, 

desenvolvendo e ampliando as competências docentes ao longo da carreira do 

profissional. 

No entanto, para que haja o efeito desejado pelos governos, alguns pontos das 

políticas públicas voltadas para o desenvolvimento profissional do professor merecem 

ser repensados por parte do poder público, tais como: a urgência de uma política 
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federal que apoie e incentive o professor iniciante; a maneira como acontecem as 

avaliações das ações formativas; a necessidade de definir as competências docentes 

que proponham um horizonte para o processo formativo e avaliativo do professor; a 

importância da formação de “mentores” (professores com mais experiência) que 

orientarão os professores iniciantes durante o percurso da docência. (ANDRÉ, 2012, 

p. 128). 

As políticas públicas orientadas aos discentes durante a formação inicial nos 

cursos de licenciaturas indicam a necessidade de melhorar a qualidade das formações 

oferecidas por essas graduações. E é por essa razão que os governos incentivam a 

formação de parcerias entre universidades e escolas públicas, com o intuito de 

estreitar a distância entre a formação inicial e a prática profissional docente. O 

aprimoramento da dinâmica e dos resultados na formação inicial dos cursos de 

licenciaturas é um processo, mesmo com o advento das novas TIC, a ser desenvolvido 

em um longo prazo de tempo (GATTI, 2014). 

A partir dos trabalhos de Nono e Mizukami (2006), André (2012) e Gatti (2014) 

infere-se que tanto os programas direcionados aos licenciandos quanto as ações 

formativas orientadas aos professores são iniciativas importantes, uma vez que 

ambas visam interligar o conhecimento teórico, apreendido na formação inicial, com o 

conhecimento prático, vivenciado dentro da realidade dos ambientes escolares, 

atentando-se, sempre, para os conhecimentos prévios dos licenciandos e professores, 

bem como para as particularidades de cada região e escola em que estes docentes 

estão trabalhando.  

De acordo com Leite e Abreu (2017), para que se promovam melhorias 

significativas na educação básica brasileira é necessário que haja planos de carreira 

adequados para os professores, valorização da carreira docente e políticas públicas 

voltadas para uma formação que preza pela autonomia docente.  

As autoras assinalam que a formação crítica do docente é importante para o 

aprimoramento educacional, uma vez que é por meio do conhecimento adquirido no 

cotidiano escolar e em formações continuadas – de caráter crítico – que o professor 

conseguirá refletir e agir sobre o processo de construção de suas práticas 

pedagógicas, objetivando aperfeiçoar o seu modo de atuar e pensar sobre o processo 

de ensino-aprendizagem. Logo, a formação docente deve atuar no sentido de 

estimular e desenvolver, por meio dos saberes, a percepção crítica, contribuindo, 

assim, para a formação de um profissional capaz de compreender criticamente a 
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realidade em que está inserido e, consequentemente, de superar as dificuldades e 

obstáculos presentes no cotidiano escolar, aprimorando, assim, a sua atuação em 

sala de aula. 

Para compreendermos as habilidades e possibilidades de atuação de um 

profissional oriundo de um curso superior em licenciatura, é importante conhecermos 

o currículo e os parâmetros que direcionam o processo formativo do curso. De modo 

geral, a resolução do Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno (CNE/CP) 

número 02, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 2 de julho de 2015, “define 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial” dos cursos superiores em 

licenciatura (BRASIL, 2015, p. 1). De acordo com essa resolução, o egresso dos 

cursos superiores em licenciatura (em todas as áreas do conhecimento) deve ter a 

habilidade de: 

 

I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade 
justa, equânime, igualitária; II - compreender o seu papel na formação dos 
estudantes da educação básica a partir de concepção ampla e 
contextualizada de ensino e processos de aprendizagem e desenvolvimento 
destes, incluindo aqueles que não tiveram oportunidade de escolarização na 
idade própria; III - trabalhar na promoção da aprendizagem e do 
desenvolvimento de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento 
humano nas etapas e modalidades de educação básica; IV - dominar os 
conteúdos específicos e pedagógicos e as abordagens teórico-metodológicas 
do seu ensino, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do 
desenvolvimento humano; V - relacionar a linguagem dos meios de 
comunicação à educação, nos processos didático pedagógicos, 
demonstrando domínio das tecnologias de informação e comunicação 
para o desenvolvimento da aprendizagem; VI - promover e facilitar 
relações de cooperação entre a instituição educativa, a família e a 
comunidade; VII - identificar questões e problemas socioculturais e 
educacionais, com postura investigativa, integrativa e propositiva em face de 
realidades complexas, a fim de contribuir para a superação de exclusões 
sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas, de gênero, 
sexuais e outras; VIII - demonstrar consciência da diversidade, respeitando 
as diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, de 
faixas geracionais, de classes sociais, religiosas, de necessidades especiais, 
de diversidade sexual, entre outras; IX - atuar na gestão e organização das 
instituições de educação básica, planejando, executando, acompanhando e 
avaliando políticas, projetos e programas educacionais; X – participar da 
gestão das instituições de educação básica, contribuindo para a elaboração, 
implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto 
pedagógico; XI - realizar pesquisas que proporcionem conhecimento sobre 
os estudantes e sua realidade sociocultural, sobre processos de ensinar e de 
aprender, em diferentes meios ambiental-ecológicos, sobre propostas 
curriculares e sobre organização do trabalho educativo e práticas 
pedagógicas, entre outros; XII - utilizar instrumentos de pesquisa adequados 
para a construção de conhecimentos pedagógicos e científicos, objetivando 
a reflexão sobre a própria prática e a discussão e disseminação desses 
conhecimentos; XIII - estudar e compreender criticamente as Diretrizes 
Curriculares Nacionais, além de outras determinações legais, como 
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componentes de formação fundamentais para o exercício do magistério 
(BRASIL, 2015, p. 7-8, grifo nosso). 

 

Com base nas DCN dos cursos de Licenciatura (BRASIL, 2015) entendemos 

que a formação inicial deveria formar tanto profissionais éticos e aptos a 

desenvolverem suas práticas pedagógicas com o uso das TIC, promovendo, assim, a 

ação colaborativa entre os alunos, quanto professores capazes de contribuírem com 

o planejamento, o gerenciamento e o acompanhamento do projeto político-

pedagógico da escola e de atuarem de maneira interdisciplinar, reflexiva e crítica – 

mesmo diante de obstáculos, da diversidade étnica, cultural, social, política e 

econômica – no processo de construção do conhecimento.   

Por sua vez, o egresso do curso superior de licenciatura em computação, além 

de estar apto para atuar conforme os itens estabelecidos pelas DCN dos cursos de 

licenciatura (BRASIL, 2015), deve apresentar, no mínimo, de acordo com resolução 

nº 05, de 16 de novembro de 2016 (BRASIL, 2016d) – que estabelece em seu corpo 

as DCN dos cursos de licenciatura em computação – a capacidade de: 

 

I - especificar os requisitos pedagógicos na interação humano-computador; II 
- especificar e avaliar softwares e equipamentos para aplicação educacionais 
e de Educação à Distância; III - projetar e desenvolver softwares e hardware 
educacionais e de Educação à Distância em equipes interdisciplinares; IV - 
atuar junto ao corpo docente das Escolas nos níveis da Educação Básica e 
Técnico e suas modalidades e demais organizações no uso efetivo e 
adequado das tecnologias da educação; V - produzir materiais didáticos com 
a utilização de recursos computacionais, propiciando inovações nos 
produtos, processos e metodologias de ensino aprendizagem; VI - administrar 
laboratórios de informática para fins educacionais; VII - atuar como agentes 
integradores promovendo a acessibilidade digital; VIII - atuar como docente 
com a visão de avaliação crítica e reflexiva; IX - propor, coordenar e 
avaliar, projetos de ensino-aprendizagem assistidos por computador 
que propiciem a pesquisa. (BRASIL, 2016d, p. 7, grifo nosso). 

 

As DCN do curso de licenciatura em computação explanam as habilidades 

específicas do professor de informática, ao apontar que esse profissional, além de ser 

responsável pela administração, manutenção e acompanhamento dos ambientes 

tecnológicos (laboratórios de informática) das escolas, seria também o elo entre os 

conceitos computacionais, os usos das TIC e os processos educativos, 

desenvolvendo instrumentos tecnológicos, didáticos e pedagógicos para fins 

educacionais, como também seria o responsável em promover o uso crítico e reflexivo 
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das TIC nas práticas pedagógicas dos professores das demais disciplinas 

curriculares. 

De acordo com as DCN do curso de licenciatura em computação (BRASIL, 

2016d, p. 4), espera-se que os professores formados pelo curso de licenciatura em 

computação 

 

I - possuam sólida formação em Ciência da Computação, Matemática e 
Educação visando ao ensino de Ciência da Computação nos níveis da 
Educação Básica e Técnico e suas modalidades e a formação de usuários da 
infraestrutura de software dos Computadores, nas organizações; II – 
adquiram capacidade de fazer uso da interdisciplinaridade e introduzir 
conceitos pedagógicos no desenvolvimento de Tecnologias Educacionais, 
produzindo uma interação humano-computador inteligente, visando ao 
ensino e à aprendizagem assistidos por computador, incluindo a Educação à 
Distância; III - desenvolvam capacidade de atuar como docentes, estimulando 
a atitude investigativa com visão crítica e reflexiva; IV - sejam capazes de 
atuar no desenvolvimento de processos de orientação, motivação e 
estimulação da aprendizagem, com a seleção de plataformas computacionais 
adequadas às necessidades das organizações. 

 

Por meio das DCN dos cursos de licenciatura (BRASIL, 2015) e das DCN do 

curso de licenciatura em computação (BRASIL, 2016d) podemos conceber as 

peculiaridades, responsabilidades e deveres típicos dessa carreira, em especial do 

professor de informática (responsável pelo laboratório de informática). Acreditamos 

que ao conhecer e entender as especificidades típicas do professor de informática 

compreenderemos o modo como esse profissional desenvolve suas práticas 

pedagógicas em sala de aula.  

Nos estudos de Rodrigues (2015), Gonçalves (2011) e Almeida (2014) o 

responsável pelo laboratório (monitor) desempenhava, somente, a função de auxiliar 

tecnicamente os professores das disciplinas curriculares nas atividades que 

aconteciam na sala de informática.  

Na maior parte das doze escolas públicas pesquisadas pelo NIC.BR, “os 

laboratórios de informática ficavam sob responsabilidade de pelo menos um monitor, 

que era responsável pelo cuidado e por garantir o uso adequado dos computadores, 

além da orientação aos usuários” (NIC.BR, 2016a, p. 36). 

Nos estudos de Xavier (2013), Silva (2012), Costa (2013), Fuck (2010), Souza 

(2011)70 e Lázaro (2015), o professor responsável pelo laboratório de informática 

                                                             
70 Com as turmas do Fundamental I. 
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desempenhava o papel de mediador pedagógico do uso dos computadores nas 

atividades designadas aos estudantes pelos demais professores. Já nas pesquisas 

de Souza (2011)71 e Dutra (2010), esse professor ministrava, especificamente, aulas 

da disciplina curricular Informática Educativa. 

A partir do estudo de Silva (2012, p. 60) – realizado nas cidades de São Paulo 

(SP), Belo Horizonte (MG), Vitória (ES), Juazeiro (BA) e no estado do Rio Grande do 

Norte – constatamos que “[...] a política educacional, em cada município, tem 

diferentes características, incidindo diretamente na função atribuída ao professor do 

laboratório de informática [...]”, ou seja, a atuação do professor de informática está 

diretamente ligada a fatores subjetivos e objetivos da dinâmica local, tais como as 

concepções político-ideológicas, entre outros elementos característicos de cada 

região pesquisada pela autora. 

Para Dutra (2010), quando o professor de informática atua em compasso com 

o projeto político pedagógico da escola, supera, de certa forma, as expectativas 

funcionais e pragmáticas que circulam pelo ambiente escolar em relação ao uso dos 

computadores. De acordo com o autor, a atividade do “Professor Orientador de 

Informática Educativa72” (POIE) tornou-se, de certa maneira, relevante para que o uso 

do computador no ambiente educacional “[...] não seja restrito a certo tipo de 

concepções que os professores esperam da máquina, mas que vá além, explorando 

outras funcionalidades, também importantes para o ato de ensinar” (DUTRA, 2010, p. 

109). 

As pesquisas de Dutra (2010) e Silva (2012) indicam que o professor de 

informática é um profissional que existe há pouco tempo, em relação aos professores 

das demais disciplinas curriculares, no processo de ensino-aprendizagem das escolas 

públicas brasileiras. Esses estudos apontam também para a atuação pedagógica 

desse professor que acontece, somente, dentro do laboratório de Informática, não 

enfatizando as possibilidades de atuação desse profissional nos demais ambientes da 

escola, como por exemplo, as salas de aula, a sala de leitura, a biblioteca, a sala dos 

professores, a secretaria, a direção, entre outras dependências educacionais. 

                                                             
71 Com as turmas do Fundamental II. 
72 A figura do POIE foi criada por meio do decreto 34.160/94, e esse profissional tem a função especifica 
de atuar, como especialista da função, dentro dos laboratórios de informática educativa no município 
de São Paulo. 
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Presume-se, a partir dos estudos do NIC.BR (2016a), que quando o professor 

de informática usa as TIC sem se restringir ao laboratório de informática, ele termina 

por interagir, também, com o conteúdo das disciplinas curriculares, perpassando, 

assim, as paredes do laboratório até o alcance dos demais ambientes da escola. 

Segundo a pesquisa do NIC.BR (2016a, p. 74), nas escolas em que “[...] o laboratório 

de informática permanece sendo o centro do processo de informatização escolar, o 

uso das TIC tende a ser limitado ou às aulas de informática, aos exercícios e jogos 

pedagógicos off-line, ou às pesquisas na Internet”. 

Baseando-se em diversos estudos acerca da integração de artefatos 

tecnológicos digitais ao ensino da Educação Básica, Valente (2016) assinala que o 

professor (de informática) pode assumir seis tipos de abordagens para desenvolver o 

ensino da computação em suas aulas, tais como: “Atividades sem o uso das 

tecnologias”; “Programação Scratch”; “Robótica pedagógica”; “Produção de narrativas 

digitais”; “Criação de games”; e “Uso de simulações”. 

“As atividades sem o uso das tecnologias” têm o objetivo de ensinar “conceitos 

da Ciência da Computação sem o uso do computador”, desenvolvendo tarefas com o 

auxílio de “jogos, truques de mágica e competições para mostrar às crianças o tipo de 

pensamento que é esperado de um cientista da computação” (VALENTE, 2016, 

p.873). Acreditamos que essa abordagem seja adequada para situação de 

precariedade e insuficiência tecnológica vivenciada pelos professores de informática 

nos laboratórios de informática das escolas municipais de Itacoatiara, uma vez que 

essa abordagem trata de atividades e práticas pedagógicas voltadas para a 

construção do conhecimento computacional sem a presença e o uso de artefatos 

tecnológicos digitais. 

A “Programação Scratch” (fundamentada na linguagem Logo) é uma 

“programação baseada em uma linguagem de blocos visuais, projetados para facilitar 

a manipulação da mídia por programadores novatos” (VALENTE, 2016, p.874). 

A abordagem da “Robótica pedagógica” baseia-se no uso de 

“aspectos/abordagens da robótica industrial em um contexto no qual as atividades de 

construção, automação e controle de dispositivos robóticos, propiciam [a] aplicação 

concreta de conceitos”, em uma atmosfera de ensino e aprendizagem (D’ABREU, 

2012 apud VALENTE, 2016, p. 875). 

 A “Produção de narrativas digitais” fundamenta-se na utilização das TIC “na 

produção de narrativas que tradicionalmente são orais ou impressas”, sendo 
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“conhecidas como histórias digitais, relatos digitais, narrativas interativas, narrativas 

multimídia, narrativas multimidiáticas, ou digital storytelling” (VALENTE, 2016, p. 876). 

 A “Criação de games” ou “jogos digitais” consiste da relação entre a “estética” 

(que envolve o “desenho dos personagens, músicas, som, cores”), a “narrativa” (que 

aborda a dinâmica da história que se desenvolve no game), a “mecânica” (que regula, 

por meio de regras, o funcionamento do jogo) e a “tecnologia” (que envolve os 

programas e dispositivos tecnológicos digitais utilizados para executar o jogo). A 

criação de jogos digitais é considerada, sob a ótica educacional, uma atividade 

interessante e motivadora para o processo de aprendizagem dos alunos, uma vez que 

possibilita a integração de diversas e diferentes áreas do saber, “normalmente 

desintegradas na organização do currículo tradicional” (VALENTE, 2016, p.877). 

O “Uso de simulações” é uma abordagem muito utilizada em algumas 

disciplinas curriculares para criar um “mundo-do-faz-de-conta”, no qual é possível 

simular fenômenos e desenvolver atividades, que não seriam possíveis de serem 

desenvolvidas “no mundo real” (VALENTE, 2016, p. 878). 

Atenta-se para o fato de que cinco dessas abordagens fazem o uso especifico 

de algum artefato digital ou software para desenvolver o Pensamento Computacional. 

Por outro lado, a primeira abordagem (“As atividades sem o uso das tecnologias”) trata 

do desenvolvimento do ensino de conceitos da Ciência da Computação sem o uso de 

recursos tecnológicos digitais.  

No trabalho de Brackmann (2017) são assinaladas algumas atividades, 

realizadas nas aulas pelos professores, sem o uso de artefatos tecnológicos digitais 

(atividades desplugadas73), com o intuito de desenvolver o Pensamento 

Computacional nos alunos da educação primária. Essas atividades envolvem jogos 

baseados em: desenhos que exercitam o armazenamento de informações; baralhos 

para o ensino de números binários74; tabuleiros e cartas para o desenvolvimento do 

raciocínio lógico75; livros para o desenvolvimento do Pensamento Computacional76; e 

estratégias para resolução de problemas77. Menciona-se que as “atividades 

                                                             
73 Segundo Brackmann (2017), são atividades e práticas pedagógicas sem o uso de artefatos 
tecnológicos digitais. 
74 Os jogos Bits & Bytes, Giggle Chips, CodingIsGood e Coding Farmer (Brackmann, 2017). 
75 Os jogos Haathi Mera Saathi, Robot Rally, Robot Turtles, Littlecodr, Chocolate Fix, Circuit Maze e 
Laser Maze, Engelberg e Thinkfun e Code Monkeuy Island (Brackmann, 2017). 
76 Os livros Sherlock Holmes, Lift-the-Flap Computers and Coding, Guia Mangá de Banco de Dados, 
Hello Ruby-Adventures in Codin e Cody Roby (Brackmann, 2017). 
77 Os jogos Xadrez, Go, Gamão, Damas etc. (Brackmann, 2017). 
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desplugadas” abordadas no estudo de Brackmann (2017) relacionam-se diretamente 

com “as atividades sem o uso das tecnologias” (uma das abordagens levantadas por 

Valente (2016)), uma vez que essas práticas e atividades pedagógicas são voltadas 

para o ensino de conceitos computacionais e para a construção do conhecimento 

computacional sem o uso de artefatos tecnológicos digitais. 

Logo, entendemos que o papel do professor de informática pode ser 

relacionado à orientação, à problematização e à mediação entre o estudante, os 

demais professores e as possibilidades abertas pelo uso das TIC no ambiente 

educacional (SILVA, 2012). Sendo assim, acreditamos que as atribuições do professor 

de informática não se restrinjam, somente, ao apoio aos demais sujeitos educacionais 

no que tange o uso dos computadores do laboratório de informática. Pelo contrário, 

compreendemos que esse profissional, também, tem condições e conhecimentos 

suficientes para desempenhar o papel de agente formador, problematizador, 

colaborador e mediador do uso das TIC (computadores, smartphone, tablet, 

datashow, notebook, entre outras tecnologias digitais) nas práticas pedagógicas que 

se desenvolvem nos diversos ambientes das escolas públicas brasileiras. 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 De modo geral, este estudo se propôs a analisar os obstáculos que paralisam 

a prática pedagógica dos professores de informática da rede municipal de educação 

da cidade de Itacoatiara-AM. Esse estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa 

qualitativa sob uma abordagem crítica. 

 As pesquisas de cunho qualitativo partem da ideia de que os sujeitos operam 

“[...] em função de suas crenças, percepções, sentimentos e valores e que seu 

comportamento tem sempre um sentido, um significado que não se dá a conhecer de 

modo imediato, precisando ser desvelado” (ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDSZNAJDER, 2001, p. 131). 

 Segundo Carspecken e Appel (1992, apud ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDSZNAJDER, 2001, p. 26), a desigualdade fundamental entre a abordagem 

“crítica e as demais abordagens qualitativas está [...] na motivação política dos 

pesquisadores e nas questões sobre desigualdade e dominação que, em 

consequência, permeiam seus trabalhos”. 

 Logo, a abordagem qualitativa de cunho crítico foi adotada nessa pesquisa 

devido ao fato de concordamos com a ideia de que o processo educacional não é, e 

jamais será, mensurável e imparcial, uma vez que esse é constantemente construído 

na interação entre os sujeitos no cotidiano escolar e diretamente influenciado pelos 

“conflitos ideológicos” e pelas “desigualdades culturais, econômicas e políticas”  

presentes na realidade (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2001, p. 26).  

 Diante da não neutralidade do processo educacional, dos desafios de uma 

profissão recente como a dos professores de informática, das dificuldades presentes 

no início da carreira docente e dos obstáculos para a prática pedagógica desses 

sujeitos buscou-se analisar a incidência, as causas e as possibilidades de superação 

das barreiras que fazem parte do cotidiano escolar dos professores de informática da 

rede municipal de educação de Itacoatiara. 

 A seleção dos sujeitos foi de caráter “intencional”, ou seja, a amostra foi 

selecionada considerando-se um grupo específico do corpo docente da rede municipal 

de educação de Itacoatiara que pudesse contribuir significativamente para esse 

estudo. A estratégia utilizada para selecionar a amostra dessa pesquisa foi a 

“Estratégia de Amostragem Homogênea”, essa estratégia de amostragem caracteriza-
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se pela descrição de um subgrupo específico do universo (CALEFFE; MOREIRA, 

2008, p. 174-175). 

 A amostra dessa pesquisa foi constituída por um subgrupo dos professores da 

rede municipal de educação, um conjunto de dez professores de informática – 

efetivados pelo concurso público da rede municipal de educação de Itacoatiara, de 

2012 (CALEFFE; MOREIRA, 2008; AMAZONAS, 2012a). Salienta-se que esses 

profissionais foram essenciais para o levantamento de informações pertinentes para 

o desenvolvimento de uma análise acerca do ambiente de trabalho, de dinâmicas 

docentes e dos obstáculos para prática pedagógica desses professores. 

 O estudo foi desenvolvido a partir de três levantamentos bibliográficos (revisão 

de literatura), que aconteceram no decorrer dessa pesquisa, e por meio de 

instrumentos de coleta de dados, tais como os documentos recolhidos, o questionário 

composto por questões com respostas fechadas e as entrevistas semiestruturadas.  

 Segundo Alves-Mazzotti (1992, p. 54), a revisão de literatura “[...] não se 

constitui em uma seção isolada mas, ao contrário, tem por objetivo iluminar o caminho 

a ser trilhado pelo pesquisador, desde a definição do problema até a interpretação dos 

resultados.” (ALVES-MAZZOTTI, 1992, p. 54). Para Caleffe e Moreira (2008, p. 27-

28), a revisão de literatura é fundamental para o desenvolvimento de uma pesquisa, 

uma vez que ela contribui com a definição, contextualização e delimitação do 

problema de pesquisa, ao possibilitar além da identificação das “principais tendências 

na área de interesse”, das possíveis “lacunas”, dos “debates e das controvérsias 

presentes na área de estudo” e dos “conceitos” essenciais que estão sendo utilizados 

pelos pesquisadores da área, ela também permite desenvolver e aprimorar “o 

conhecimento existente”, bem como as “hipóteses de pesquisa”.  

 Diante da importância da revisão de literatura para a o desenvolvimento de uma 

pesquisa qualitativa, realizamos três levantamentos da literatura científica: sendo o 

primeiro78 levantamento realizado entre teses e dissertações indexadas na base de 

dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), com o intuito 

de identificar as lacunas existentes na área de estudo, desenvolver e delimitar a 

                                                             
78 A primeira busca foi realizada, em 10 de novembro de 2016, especificamente nos títulos, com as 
palavras-chave: “professor” e “informática”, no BDTD. A pesquisa inicial resultou em 17 trabalhos, 
dentre os quais – após a leitura dos trabalhos selecionados – três teses e doze dissertações 
satisfizeram os critérios de seleção da revisão de literatura em pauta – a revisão focalizou, 
preferencialmente, estudos que apresentassem análises acerca da atuação do professor de informática 
na educação básica. 
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pergunta de partida e o problema de pesquisa; o segundo79 foi constituído de teses, 

dissertações e artigos científicos indexados na base de dados do Google Acadêmico, 

com o intuito de levantar os estudos sobre a integração das tecnologias digitais com 

os processos educativos, bem como as ações do governo para promovê-la; e a 

terceira80 revisão de literatura desenvolveu-se com a seleção de artigos científicos 

indexados na base de dados do Google Acadêmico, com a intenção de levantar 

estudos que relacionassem os desafios para a construção da prática pedagógica com 

categorias freirianas, tais como “situações-limites” e “inédito viável” (FREIRE, 1978). 

A pesquisa qualitativa permite o uso de diversos instrumentais, técnicas e 

estratégias para a coleta de informações, possibilitando também o registro e a análise 

dos dados provenientes de “documentos”, de questionários, de “transcrições de 

entrevistas gravadas” (com o auxílio de algum dispositivo de gravação) e de 

“fotografias” (CALEFFE; MOREIRA, 2008, p. 165). 

 De acordo com Caleffe e Moreira (2008, p. 74-75), a coleta de documentos 

pode ser conduzida em “bibliotecas”, “institutos”, “centros de pesquisa”, “museus”, 

“acervos particulares” e “em locais que sirvam como fonte de informações para o 

levantamento de documentos” pertinentes para a pesquisa. 

 A coleta de documentos aconteceu, nos dias 08 e 31 de outubro de 2016, por 

meio de conversas informais com o coordenador pedagógico de informática do 

município de Itacoatiara – conversação realizada através de contato telefônico – para 

levantar informações iniciais sobre a situação em que se encontravam as escolas, os 

laboratórios de informática e os professores de informática da rede pública municipal 

de educação da cidade. 

 Antes da aplicação dos questionários e da realização das entrevistas, 

buscamos documentos para posterior análise. Um deles foi o edital de concurso dos 

                                                             
79 O segundo levantamento foi realizado, em 20 de outubro de 2017, especificamente nos títulos, com 
as palavras-chave: "políticas públicas”, “informática" e "escolas públicas", no Google Acadêmico. A 
pesquisa inicial resultou em 214 trabalhos, dentre os quais – após a leitura dos títulos, e de alguns 
resumos, dos trabalhos selecionados – quatro dissertações e um artigo científico satisfizeram os 
critérios de seleção da revisão de literatura em pauta – a revisão focalizou, preferencialmente, estudos 
que apresentassem uma análise sobre o cenário de integração entre as tecnologias digitais e a 
educação, bem como trabalhos que apresentassem uma trajetória das políticas públicas de tecnologia 
educacional no Brasil. 
80 O terceiro levantamento foi realizado, em 15 de dezembro de 2017, especificamente nos títulos, com 
as palavras-chave: "situações-limites”, "inédito viável" e "Paulo Freire", no Google Acadêmico. A busca 
inicial resultou em 83 trabalhos, dentre os quais – após a leitura dos resumos dos trabalhos 
selecionados– cinco artigos científicos satisfizeram os critérios de seleção da revisão de literatura em 
pauta – a revisão focalizou, preferencialmente, estudos que apresentassem uma análise sobre a 
incidência das categorias de FREIRE (1978) “situações-limites” e “inédito viável” nas práticas docentes. 
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professores de informática para a rede municipal de educação de Itacoatiara – 

concurso realizado em 2012 (AMAZONAS, 2012a). Também recorremos à Secretaria 

Municipal de Educação de Itacoatiara para o levantamento de documentos, tais como 

o termo de adesão do município de Itacoatiara ao ProInfo e os dados cadastrais 

(nomes, telefones, formação acadêmica e lotação) dos professores de informática. O 

segundo momento consistiu em visitas às escolas (em que os professores de 

informática estivessem lotados) para realizar um primeiro contato pessoal com o 

ambiente escolar e com os gestores e professores de informática dessas unidades 

educacionais, bem como para obter os PPP e as fotos dos laboratórios de informática 

dessas escolas. 

 Com o edital de concurso dos professores de informática foi possível levantar 

a formação exigida e as atribuições dirigidas aos professores de informática efetivados 

em agosto de 2012. A partir dos dados cadastrais dos professores de informática 

(obtidos diretamente com a Secretaria de Educação) foi possível levantar a formação 

acadêmica destes; efetivar um primeiro contato com cada professor de informática por 

meio de ligação telefônica; identificar tanto o quantitativo de professores de 

informática na ativa quanto as escolas em que estes estavam lotados; e criar grupos 

(Whatsapp e Facebook), com intuito de aproximar o pesquisador e os professores de 

informática. 

De acordo com funcionários da Secretaria de Educação de Itacoatiara, muitos 

documentos foram perdidos devido à mudança de administração municipal, em 2017, 

e à ausência de um setor ou sistema de arquivamento de documentos. E dentre esses 

documentos perdidos, estaria o contrato de parceria firmado entre o governo municipal 

e o ProInfo. Diante da ausência desse termo, informações sobre a adesão do 

munícipio ao ProInfo somente foram possíveis de serem adquiridas por meio de uma 

das conversas informais com o coordenador pedagógico de informática da SEMED, 

com quem foi possível levantar a quantidade de laboratórios de informática, bem como 

quando e como estes foram implantados na rede municipal de educação de 

Itacoatiara. 

Os PPP das escolas, em que os professores de informática estavam lotados, 

foram utilizados para analisarmos como acontece a integração entre as tecnologias 

digitais e os processos educativos, para identificarmos se havia ou não orientações 

que guiassem as práticas pedagógicas dos professores de informática, bem como 

para verificar se as práticas docentes dialogavam ou não com as orientações do PPP. 
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As fotos dos laboratórios de informática (das escolas em que os professores de 

informática estavam lotados) foram utilizadas para ilustrar e contribuir com a 

compreensão acerca da situação em que se encontrava a infraestrutura básica e 

tecnológica desses ambientes. 

 Após identificar os professores de informática e as escolas em que estes 

estavam lotados, por meio dos seus dados cadastrais adquiridos juntamente com a 

Secretaria de Educação, foram criados dois grupos, um no Facebook (Figura 1) e o 

outro no Whatsapp (Figura 2) – os dois grupos foram criados, em agosto de 2017, 

pelo professor-pesquisador deste estudo, intitulados, respectivamente, de 

“Professores de Informática do Município de Itacoatiara” e de “Professores 

Informática”.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realça-se que o grupo do Whatsapp (Figura 2), em especial, estreitou as 

relações entre os professores de informática, gerou trocas de experiências e um 

grande quantitativo, expressivo e diversificado, de mensagens, ao longo da pesquisa, 

que tratavam de diferentes temas referentes a particularidades pessoais, 

Fonte: www.goo.gl/ywf6to (2017) 

 

Fonte: Whatsapp 

 

Figura 2 – Grupo do Facebook dos professores de informática 

Figura 3 – Grupo do Whatsapp dos professores de informática 
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pensamentos, aflições, sonhos, questões políticas, experiências profissionais e 

acadêmicas, entre outros assuntos. Abaixo podemos visualizar um exemplo baseado 

em uma transcrição de trechos de uma conversa entre os docentes – que aconteceu 

no grupo de Whatsapp nos dias 17, 18 e 19 de agosto de 2017 – acerca das condições 

precárias de trabalho e da desvalorização do professor de informática em relação aos 

demais professores. 

 

P2 – Verdade, nunca depende só de um. Sei como é a cobrança e quando a 
gente tenta fazer algo vem algum superior e derruba nossa proposta por dizer 
que não há necessidade. 
 

P9 – Mas, nós professores de informática sempre fomos esquecidos. ☹ 

 
P2 – Verdade 
 
P9 – Se quisermos melhorar, se chama se vira nos “30” ... cada um tem correr 
atrás de mais conhecimentos, como eu e outros aqui... Capacitação p nós??? 
Ou uma reciclagem???? Fica só em sonhos. 
 
P2 – O que digo é que entre nós e o gestor municipal sempre há barreiras 
nas quais são derrubadas nossas propostas de melhorias. Cansei de bater 
de frente com a secretaria de educação e sempre era mesma resposta. “Não 
há necessidade para isso, temos outras prioridades”. Tinha formação para 
todos, mas quando era proposto alguma para os professores de informática. 
Recusavam 
 
[...] 
 
P7 – Atualmente as escolas estão com os computadores precários, na 
verdade nunca prestou o sistema multihead e nem agora com o Windows XP, 
acredito que estamos ociosos. O que não podemos aceitar da SEMED é que 
nos ponham em sala de aula, pra dar aula para os alunos da educação infantil 
e do 6º ao 9º ano que não seja a disciplina de informática dentro do laboratório 
de informática (equipado, refrigerado). Claro q todos são livres para ir pra sala 
se quiserem, mas peço que se forem, exijam condições adequadas. 
 
P9 – Concordo, isso mesmo Professor P7 
 
[...] 
 
P4 – Lá na Escola E3 a gestora me falou ontem que temos q ir pelo menos 
um dia na semana pra sala com os alunos falar de informática mesmo sem 
computadores. Orientação da Adm [administração] e Semed senão seremos 
devolvidos pro setor de lotação ou perderemos nossa regência. Vou falar de 
arquitetura de softwares pros pequeninos.  
 
P7 – Eu já disse que topo ir pra sala, mas a Semed tem que ajustar as coisas 
 
P4 – Gente temos q organizar uma comissão e procurar dialogar com a 
Semed por que esses caras vão frescar com a gente! 
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 A partir dessa breve conversa entre os professores de informática acreditamos 

que possam haver problemas na comunicação desses profissionais com o poder 

público municipal. Ou seja, enquanto esses professores, de maneira isolada, expõem 

os seus desejos por condições adequadas para o trabalho docente no laboratório de 

informática, o poder público, segundo esses profissionais, não trata com a devida 

importância as suas manifestações, mantendo a situação de precariedade dos 

laboratórios relatada pelos docentes. Percebe-se também que o professor P4 já 

apresenta uma compreensão mais aprofundada em relação aos demais, uma vez que 

identifica que, somente, por meio de um movimento organizado e coletivo dos 

professores de informática que será possível alcançar algum êxito nesse embate com 

o governo municipal. 

 Os professores de informática participantes dessa pesquisa foram contatados 

e convidados, por meio dos grupos do Facebook (Figura 1) e do Whatsapp (Figura 2), 

para participarem do processo de coleta de dados (questionários e entrevistas). A 

confirmação do convite foi realizada – em um segundo momento – por meio de contato 

telefônico com cada um dos dez professores de informática – quatro semanas antes 

do início da coleta de dados.  

Todos os professores aceitaram o convite, confirmando que iriam participar do 

questionário e da entrevista, contribuindo para pesquisa com informações sobre as 

suas práticas pedagógicas e o seu ambiente de trabalho, desde que seus nomes e de 

suas respectivas escolas não fossem revelados. 

 Segundo Caleffe e Moreira (2008, p. 96), o uso do questionário com questões 

objetivas proporciona vantagens importantes ao professor-pesquisador interessado 

em investigar a sua própria prática pedagógica, tais como o “uso eficiente do tempo”, 

o “anonimato” para o entrevistado, a probabilidade “de uma alta taxa de retorno”, 

“perguntas padronizadas” e informações descritivas.  

 A opção por questões com respostas fechadas foi motivada pelo fato de serem 

altamente recomendáveis para a rápida obtenção e análise de dados descritivos, por 

simplificarem o momento do preenchimento e da análise das repostas, bem como por 

otimizarem o tempo de resposta do questionário e de análise dos dados coletados. 

Geralmente, o tempo desprendido pelo pesquisador para elaboração das 

perguntas e realização do “estudo-piloto é frequentemente subestimado” (CALEFFE; 

MOREIRA, 2008, p. 99), reduzindo, assim, as vantagens do uso do questionário e 

ampliando as chances de “itens ambíguos”, “categorias imprecisas” e “alienação” dos 
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entrevistados em função da falta de reflexão “sobre o propósito do questionário” (p. 

105). 

 Logo, o questionário dessa pesquisa foi elaborado e aplicado em uma versão 

piloto nas aulas de Prática em Pesquisa com um grupo de seis mestrandos (dentre 

estes tinham dois professores de informática) da mesma orientadora da linha de 

pesquisa de Tecnologias da Informação e Comunicação nos Processos Educacionais 

(TICPE) do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade 

Estácio de Sá (UNESA). Após as sugestões e ajustes pertinentes, o instrumento foi 

validado e a versão final foi convertida para o formato digital – contendo 21 questões 

com respostas fechadas (Apêndice A) e distribuídas em quatro categorias: 

caracterização profissional (questões de 1 a 3), dimensão pedagógica (questões de 4 

a 11), dimensão tecnológica (questões de 12 a 17) e caracterização pessoal (questões 

de 18 a 21). O link do questionário foi enviado, por meio do Whatsapp, a cada um dos 

dez professores de informática. Ressalta-se que essas questões foram desenvolvidas 

com o objetivo de traçar, juntamente com esses professores, o perfil pessoal e 

profissional, a dinâmica e as condições de trabalho, bem como os ambientes e 

instrumentos utilizados por esses profissionais em sua prática docente. 

 Na etapa seguinte à aplicação dos questionários, na primeira quinzena de abril 

de 2018, juntamente com a realização das entrevistas semiestruturadas com os 

professores de informática em suas respectivas escolas, foram apresentados e 

assinados os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE81). A explanação 

do TCLE antes da aplicação da entrevista foi de suma importância, pois garantiu a 

compreensão dos professores participantes acerca do documento a ser assinado e 

da importância de sua participação para a pesquisa, criando, assim, uma atmosfera 

de confiança e conforto entre o entrevistador e os entrevistados. Esse momento foi 

essencial para a realização das entrevistas, pois deixou os professores mais à 

vontade para participar e colaborar com a investigação, respondendo às perguntas da 

entrevista com uma maior riqueza de detalhes, uma vez que entenderam que os seus 

dados e de suas escolas seriam preservados. 

                                                             
81 Os entrevistados preencheram o TCLE, concordando e autorizando a publicação dos dados 
fornecidos por eles nos relatórios, na dissertação e em futuras publicações. O modelo de TCLE 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa através do Parecer nº 2.383.510 e utilizado nessa pesquisa 
encontra-se no Apêndice F. O Projeto de pesquisa foi registrado na Plataforma Brasil com Certificado 
de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 79644317.7.0000.5284. 
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 Para Caleffe e Moreira (2008, p. 109), dentre as entrevistas padronizadas a 

entrevista semiestruturada representa um “meio-termo entre a entrevista estruturada 

e a entrevista não-estruturada”, pois ela mescla o uso de um protocolo orientado por 

assuntos a serem abordados na entrevista e a liberdade do entrevistador e 

entrevistado na condução da entrevista. Apesar da liberdade dos participantes durante 

a conversação, a entrevista semiestruturada permite ao entrevistador “um certo tipo 

de controle sobre a” condução do processo, bem como possibilita o esclarecimento 

de “qualquer tipo de resposta quando for necessário”. 

 Assim como na elaboração dos questionários, o teste-piloto do roteiro de 

entrevista mostrou-se como um ponto crucial para a coleta de dados, pois o mesmo 

funcionou como um “test-drive” para o conteúdo das perguntas, o fluxo do roteiro, a 

funcionalidade do guia e a inteligibilidade das questões pelos entrevistados 

(CALEFFE; MOREIRA, 2008). 

 A versão piloto do guia de entrevistas foi realizada com um dos sujeitos da 

amostra, e após alguns ajustes e recomendações (quanto à semântica de algumas 

palavras das perguntas) o roteiro foi validado e a versão final – contendo 7 perguntas 

semiestruturadas (Apêndice B) dispostas em três dimensões: obstáculos para prática 

pedagógica (questões de 1 a 3), reflexão sobre os obstáculos (questões 4 e 5) e ações 

voltadas para superação dos obstáculos (questões 6 e 7) – foi aplicada, presencial e 

individualmente, a cada um dos dez professores de informática que participaram da 

etapa anterior (aplicação do questionário). 

Salienta-se que a entrevista foi conduzida como uma conversa informal 

direcionada por um roteiro de perguntas que foram elaboradas com o intuito de: 

identificar quais são e se os professores de informática percebem (mesmo que 

superficialmente) os “freios” para sua prática pedagógica; identificar se esses 

professores refletem e analisam (criticamente) os obstáculos para a sua prática 

pedagógica; e identificar se esses profissionais agem no sentido de superar as 

barreiras que limitam a sua prática pedagógica. 

 Menciona-se que ao elaborar as questões do questionário e do roteiro de 

entrevistas buscamos utilizar uma abordagem simples e amistosa, bem como uma 

linguagem local próxima àquela utilizada pelos professores de informática em seu 

cotidiano escolar.  

 Quanto ao registro das informações das entrevistas, foram realizadas, durante 

o processo, gravações de áudio – com o auxílio de um smartphone – e anotações de 
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pontos específicos das entrevistas. Ressalta-se que a gravação da entrevista foi 

realizada, somente, após a autorização prévia de cada participante. 

 A transcrição dos áudios das entrevistas foi realizada sem o auxílio de 

softwares de transcrição, pois esses programas se mostraram ineficazes para a 

obtenção de uma transcrição de boa qualidade e autêntica, uma vez que estes não 

conseguem captar pausas, risos, suspiros, entre outras manifestações importantes 

para o processo de análise dos dados (BARDIN, 1977). 

 Com a intenção de proporcionar aos leitores deste trabalho alternativas à leitura 

e à interpretação realizadas pelo pesquisador (durante o processo de organização, 

análise e categorização dos dados) disponibilizamos ao final desse estudo os gráficos 

provenientes das respostas dos questionários (Apêndice C) e os quadros com as 

respostas (na íntegra) das entrevistas agrupadas por cada pergunta do roteiro de 

entrevista (Apêndice D) (CALEFFE; MOREIRA, 2008; FRANCO, 2005). 

Após as entrevistas foi realizada a análise de conteúdo (BARDIN, 1977; 

FRANCO, 2005). Essa análise foi organizada em três etapas: “a pré-análise”; “a 

exploração do material”; e “o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação” 

(BARDIN, 1977, p. 95). 

Após uma “leitura flutuante” (BARDIN, 1977, p. 96), foram elaborados quadros 

para cada pergunta do roteiro de entrevista com as suas respectivas respostas – 

anexados ao final dessa dissertação no Apêndice D – para facilitar o agrupamento 

(por temas) e a classificação das unidades de registro, possibilitando a definição das 

categorias e a análise e interpretação do “conteúdo de cada resposta em seu sentido 

individual e único” (MUCCHIELLI, 1974, p. 51 apud FRANCO, 2005, p. 39), evitando, 

assim, a possibilidade de criarmos categorias que não aparecessem nos dados 

coletados (CALEFFE; MOREIRA, 2008) 

As respostas às perguntas da entrevista foram os indicadores para a 

categorização dos termos e/ou sentenças de acordo com a frequência, relevância e 

unidades de significado, propiciando, desta maneira, a quantificação das palavras 

e/ou expressões por categoria, como o exposto no Apêndice E.   

O processo de categorização gerou, por sua vez, “resultados brutos” que foram 

tratados para que os mesmos se tornassem “significativos e válidos”, possibilitando, 

assim, a síntese e o refinamento dos resultados, permitindo a proposição de 

“inferências” e a antecipação de “interpretações a propósitos dos objetivos previstos, 

ou que digam respeito a outras descobertas inesperadas” (BARDIN, 1977, p. 101). 
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4.1 Os professores de informática da rede municipal de educação de 

Itacoatiara 

 

 Após a aplicação dos questionários foi possível, por meio das respostas às 

questões 1, 2, 18 e 19 (Apêndice A), caracterizar os professores de informática da 

rede municipal de educação de Itacoatiara convidados para essa pesquisa, sendo 

identificados de P1 a P10 no Quadro 1. 

 

 

Quadro 1 – Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

Professores Gênero Idade 
Tempo de 

carreira 
Formação acadêmica 

P1 Masculino 44 - 49 anos Até 5 anos 
Pós-graduação lato sensu 

(Especialização) 

P2 Masculino 26 - 31 anos Até 5 anos Ensino Superior 

P3 Feminino 38 - 43 anos 6 - 10 anos 
Pós-graduação lato sensu 

(Especialização) 

P4 Masculino 
Acima de 49 

anos 
Até 5 anos 

Pós-graduação lato sensu 
(Especialização) 

P5 Masculino 32 - 37 anos Até 5 anos Ensino Superior 

P6 Masculino 38 - 43 anos Até 5 anos 
Pós-graduação strictus 

sensu (Mestrado) 

P7 Masculino 32 - 37 anos Até 5 anos 
Pós-graduação lato sensu 

(Especialização) 

P8 Masculino 38 - 43 anos 6 - 10 anos Ensino Superior 

P9 Feminino 32 - 37 anos 6 - 10 anos Ensino Superior 

P10 Masculino 38 - 43 anos Até 5 anos Ensino Superior 

Fonte: Elaboração própria 

 

  

A partir desse quadro foi possível identificar que o grupo de dez professores de 

informática está na faixa etária entre 26 e mais de 49 anos, sendo oito participantes 

do sexo masculino e dois participantes do sexo feminino. A partir dos dados acerca 

do gênero, percebemos um evidente predomínio quantitativo do gênero masculino 

entre os professores de informática da rede municipal de educação de Itacoatiara. 

 Aponta-se que a partir do Quadro 1 foi possível identificar a formação 

acadêmica da amostra selecionada para esta pesquisa, sendo composta por: 

• cinco professores Licenciados em informática; 
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• quatro professores Licenciados em informática e Especialistas (Pós-

graduação lato sensu); e 

• um professor Licenciado em informática, Especialista (Pós-graduação lato 

sensu) e Mestre (Pós-graduação strictus sensu). 

 Percebemos, também, que sete desses professores são profissionais 

principiantes – com até cinco anos de profissão – enquanto que os demais não estão 

muito distantes da situação dos professores iniciantes – estão entre seis a dez anos 

de docência (NONO; MIZUKAMI, 2006). Mesmo em momentos não tão distantes, mas 

diferentes em suas carreiras, os professores de informática enfrentam, solitariamente, 

os mesmos desafios característicos do início da carreira docente. 

De acordo com a Secretaria de Educação, quatro professores de informática 

do concurso de 2012 solicitaram o desligamento da rede municipal de educação. 

Partindo dos estudos de André (2012) e Nono e Mizukami (2006), inferimos que os 

pedidos de desligamentos podem ter sido motivados pelas dificuldades presentes no 

início da carreira docente, uma vez que a evasão do magistério, por grande parte dos 

professores, é crescente e elevada nos anos iniciais da profissão devido ao “choque 

de realidade”, momento que remete ao desapontamento do profissional recém-

formado com os primeiros anos da docência, pois o mesmo se depara com a 

contradição entre os conhecimentos e anseios trabalhados na formação inicial e a 

exigente labuta docente que ocorre dentro da escola, do laboratório de informática, da 

sala de estudos, da biblioteca, da sala de aula, entre outros espaços educacionais – 

ambientes em que muitas das vezes encontram-se em estado de precariedade para 

o exercício da docência. 

Através das respostas à questão quatro (Apêndice A) constatamos que a 

satisfação e o prazer em exercer o papel de docente, manteve e mantém os 

professores de informática remanescentes empenhados e comprometidos com o 

exercício da docência e com o ato de ensinar mesmo diante das dificuldades e dos 

obstáculos do início da carreira docente. De acordo com Nono e Mizukami (2006), 

mesmo diante das dificuldades e obstáculos, que não são poucos, alguns professores 

buscam, isoladamente, maneiras de superá-los, permanecendo na profissão e 

realizando um bom trabalho. 
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4.2 As escolas municipais de Itacoatiara 

  

As respostas às questões 3, 18 e 21 (Apêndice A) permitiram que pudéssemos 

fazer a relação entre os professores de informática, as escolas municipais em que os 

mesmos estavam lotados (identificadas de E1 à E5) e os seus respectivos horários de 

trabalho, conforme o ilustrado no Quadro 2. 

 

 

 Quadro 2 – Distribuição dos professores de informática pelas escolas municipais 

 Fonte: Elaboração própria 

 

 

O Quadro 2 possibilitou que constatássemos que os professores de informática 

estavam lotados em apenas cinco82 das 13 escolas com laboratórios de informática. 

Sendo possível identificar também que oito desses docentes atuavam nas turmas 

regulares do ensino fundamental (matutino e vespertino) enquanto que os outros dois 

atuavam em turmas do ensino fundamental, na modalidade EJA (Noturno). 

 Apesar de todos os professores alegarem, na questão 13 (Apêndice A), que 

atuam pedagogicamente dentro dos laboratórios de informática, os mesmos 

manifestam, por meio das respostas às questões 5 e 12 (Apêndice A), o quadro de 

insuficiência tecnológica dos laboratórios de informática para atender às turmas do 

ensino fundamental. No Quadro 3, podemos verificar a desproporcionalidade entre o 

                                                             
82 Segundo a SEMED, os professores de informática estavam lotados em apenas cinco das 13 escolas 
municipais devido a acentuada situação de precariedade dos laboratórios de informática das demais 
escolas, inviabilizando, assim, a utilização desses ambientes tecnológicos para o ensino da 
computação e/ou da informática às turmas do ensino fundamental dessas unidades de ensino. 

Professores Turno de trabalho Escola 

P1 Matutino E1 

P2 Vespertino 
E2 

P3 Matutino 

P4 Vespertino 

E3 P5 Matutino 

P6 Noturno 

P7 Vespertino E4 

P8 Noturno 

E5 P9 Matutino 

P10 Vespertino 
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número de computadores e alunos nos laboratórios de informática das escolas 

municipais. Salienta-se que as siglas LI, SA, SE referem-se, respectivamente à 

Laboratório de Informática, Sala de Aula e Sala de Estudos. 

 

 

Quadro 3 – Ambiente de trabalho dos professores de informática 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

A partir do Quadro 3 é possível verificar que todos os professores de informática 

atuariam nos laboratórios de informática da rede municipal de Itacoatiara com um 

número reduzido de computadores para o desenvolvimento de suas aulas e 

construção do conhecimento computacional. Na escola E1 podemos verificar uma 

média de quatro alunos por computador, enquanto que na escola E2 identificamos 

uma média de oito alunos por computador, situação não muito distante das escolas 

E3 e E4 que apresentam uma média de sete alunos por computador. E na escola E5 

verificamos uma média de três alunos por computador. 

Menciona-se também que apesar da insuficiência tecnológica e das condições 

precárias para o ensino nos laboratórios de informática das escolas foi possível que 

observássemos, durante a visita às escolas, o imenso afeto e estima dos alunos pelos 

professores de informática. 

Ressaltamos que a discrepância entre o número de computadores dos 

laboratórios e o número de alunos da rede municipal de educação pode ser muito 

mais acentuada se considerarmos os alunos das escolas não envolvidas no estudo 

(oito escolas municipais).  

                                                             
83 Quantidade média de computadores em funcionamento por laboratório de informática. 
84 Quantidade média de alunos por turma. 
85 Ambientes pedagógicos em que os professores de informática atuam como docentes. 

Professores Escolas Computadores83 Alunos84 Ambientes pedagógicos85 

P1 E1 10 40 LI 

P2 
E2 

5 40 LI 

P3 5 40 LI / AS 

P4 

E3 

5 35 LI / SA 

P5 5 35 LI 

P6 5 35 LI / SA / SE 

P7 E4 5 35 LI / SA 

P8 

E5 

15 40 LI 

P9 15 40 LI / SE 

P10 15 40 LI 
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Apesar de nenhuma das cinco escolas pesquisadas disponibilizarem o acesso 

à Internet nas salas de informática (informação obtida a partir das respostas à questão 

14 – Apêndice A), os professores de informática, com exceção do professor P8, não 

identificam a falta de acesso à Internet como um obstáculo para a sua prática 

pedagógica. Acreditamos que, devido ao fato dos laboratórios de informática nunca 

terem tido acesso à Internet (desde a sua implantação86), os professores de 

informática tenham naturalizado a indisponibilidade de acesso à Internet nos 

laboratórios, impossibilitando, assim, a compreensão dessa ausência de sinal como 

uma barreira para as suas práticas docentes. 

 Situação semelhante à insuficiência de computadores nas salas de informática 

(implementadas pelo ProInfo) das escolas municipais de Itacoatiara foi verificada 

também nos estudos de Almeida (2014), Silva (2012), Alvarenga (2011), Barreto 

(2010), Allan (2011), Ataíde (2013), Costa (2013), Fuck (2010), Lázaro (2015), Souza 

(2011) e Borba (2015). Os laboratórios de informática das escolas públicas desses 

estudos encontravam-se com a infraestrutura em estado de precariedade, faltando 

peças para a reposição e manutenção dos equipamentos danificados, tornando a 

quantidade de computadores insuficiente para atender aos estudantes durante as 

atividades pedagógicas nos laboratórios. 

Segundo o Observatório do PNE, em 201487, o número de alunos por 

computador nas escolas de Educação Básica da rede pública alcançava no Brasil a 

média de 34 alunos por computador. A região Norte e a cidade de Itacoatiara 

alcançavam, respectivamente, o quantitativo de 50 e 56 alunos por computador, 

enquanto que na região Sul esse quantitativo alcançava a média de 22 alunos por 

computador (BRASIL, 2014). 

Mesmo diante desse quadro de insuficiência de computadores e ausência de 

acesso à Internet nos laboratórios de informática das escolas municipais de Itacoatiara 

para o atendimento dos alunos da educação fundamental, esse ambiente educacional 

continua sendo o mais utilizado pelos professores de informática (dez professores) 

seguido, respectivamente, pela sala de aula (quatro professores) e pela sala de 

estudos (dois professores).  

                                                             
86 Informação obtida diretamente com o coordenador pedagógico da SEMED. 
87 Não foram encontrados dados mais recentes sobre a quantidade de alunos por computador nas 
escolas públicas brasileiras. 
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 As pesquisas de Dutra (2010) e Silva (2012) mostraram que a atuação 

pedagógica do professor de informática acontecia somente, dentro do laboratório de 

informática, uma vez que os mesmos não identificaram em seus estudos a presença 

desse profissional nos demais ambientes da escola, como por exemplo, a sala de 

aula, a sala de estudos, a sala de leitura, a biblioteca, a sala dos professores, a 

secretaria, entre outras dependências da escola, diferentemente do que acontece nas 

escolas municipais de Itacoatiara. 

Os estudos do NIC.BR (2016a) apontam que quando o professor de informática 

usa as TIC sem se restringir ao laboratório de informática, ele termina por interagir, 

também, com o conteúdo das disciplinas curriculares, perpassando, assim, as 

paredes do laboratório até o alcance dos demais ambientes da escola. Ou seja, nas 

escolas em que “[...] o laboratório de informática permanece sendo o centro do 

processo de informatização escolar, o uso das TIC tende a ser limitado ou às aulas 

de informática, aos exercícios e jogos pedagógicos off-line, ou às pesquisas na 

Internet” (NIC.BR, 2016a, p. 74). 

Podemos verificar, partir do Gráfico 1, a tentativa dos professores de 

informática em contornar o quadro de insuficiência e precariedade tecnológica dos 

laboratórios. Esses profissionais buscam utilizar, além dos computadores 

remanescentes (P1, P2, P4, P5, P6, P8, P9, P10), equipamentos tecnológicos digitais 

alternativos aos computadores no desenvolvimento de suas aulas e na construção do 

conhecimento computacional, como por exemplo o datashow (P1, P3, P4, P5, P6, P8, 

P9 e P10), o notebook (P1, P3, P4 e P9) e o smartphone (P10). Salienta-se que, na 

maior parte dos casos, os equipamentos tecnológicos digitais alternativos aos 

computadores dos laboratórios de informática das escolas municipais são cedidos 

pelos próprios professores de informática. 
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Ressalta-se ainda que, além dos professores P3, P5, P6 e P7 buscarem por 

alternativas tecnológicas e estratégias pedagógicas para o ensino da computação e 

da informática em suas aulas, estes também buscam por recursos tecnológicos 

analógicos alternativos aos equipamentos digitais para ensinar conteúdos básicos 

relacionados à computação e à informática às turmas do ensino fundamental, como 

por exemplo a lousa e o pincel. 

Identificamos no Gráfico 2 que sete dos professores de informática (P2, P3, P4, 

P5, P7, P8 e P9) acreditam na possibilidade tanto de ensinar conceitos básicos de 

informática e de computação quanto de desenvolver o pensamento computacional 

com os alunos do ensino fundamental sem o uso de artefatos tecnológicos digitais, 

enquanto que os demais docentes da área (P1, P6 e P10) não cogitam e não aceitam 

essa possibilidade de ensino e de construção do conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Recursos utilizados pelos professores de informática em suas aulas 

 

Gráfico 1 – Recursos utilizados pelos professores de informática em suas aulas 

Fonte: Elaboração própria 

 

Fonte: Elaboração própria 
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De acordo com Brackmann (2017, p. 50), diversos conceitos e conteúdos da 

computação podem ser ensinados aos alunos da educação básica sem o uso do 

computador, uma vez que as aulas com atividades sem o uso de artefatos 

tecnológicos digitais ultrapassam a dimensão das aulas expositivas, ao se realizarem 

por meio “da aprendizagem cinestésica ([...] movimentar-se, usar cartões, recortar, 

dobrar, colar, desenhar, pintar, resolver enigmas, etc.)”, essas atividades condicionam 

os alunos à discussão e à interação durante o processo de construção do 

conhecimento computacional. 

Menciona-se que os professores P1, P3, P4, P6 e P7 desenvolvem as suas 

aulas sem o uso de artefatos tecnológicos digitais, utilizando em suas práticas 

pedagógicas instrumentos como: “jogos de tabuleiro”, “brincadeiras”, “cantatas”, 

“textos” e “recortes de jornais, revistas e apostilas que abordem algum conteúdo da 

informática, das TIC ou da computação” (Quadro E1, Apêndice E). 

 

4.2.1 Projetos Políticos Pedagógicos: entre o documento e a realidade 

 

 A análise dos PPP das escolas municipais possibilitou que identificássemos se 

existiam informações referentes à infraestrutura tecnológica, se havia alguma 

indicação de trabalho coletivo entre o professor de informática e os docentes das 

demais disciplinas curriculares, se existiam ou não orientações e/ou recomendações 

Gráfico 2 – Professores que acreditam na possibilidade de ensinar conteúdos relacionados à 

computação e à informática sem o uso de recursos digitais 

 

Gráfico 2 – Professores que acreditam na possibilidade de ensinar conteúdos relacionados à 

computação e à informática sem o uso de recursos digitais 

Fonte: Elaboração própria 

 

Fonte: Elaboração própria 



110 

para o uso das tecnologias digitais nos processos educativos e para o 

desenvolvimento da prática pedagógica dos professores de informática e se as aulas 

de informática eram atividades classificadas ou não como complementares às 

disciplinas do currículo. 

 É relevante mencionar que os PPP das escolas municipais de Itacoatiara são 

atualizados, e avaliados pelo CME, anualmente. Com isso, todos os PPP coletados 

para a análise deste estudo são do ano de 2018 (atualizados e aprovados pelo CME). 

Ao analisarmos os PPP das escolas municipais verificamos que a escola E1 

sinaliza, em seu documento, a existência de um laboratório de informática em 

“perfeitas condições para o uso administrativo e pedagógico”. O PPP dessa escola, 

também, aponta para a parceria existente entre o Governo Municipal (SEMED), a UEA 

e o Governo Federal para promover, por meio do PIBID, o estágio supervisionado para 

os alunos do Curso de Licenciatura em computação da UEA (unidade Itacoatiara). 

 

 

 

 

 

O conteúdo abordado no PPP da escola E1 acerca das perfeitas condições do 

laboratório de informática para o uso pedagógico contrasta com aquilo que é ilustrado 

na Fotografia 1, uma vez que é perceptível a existência de vários equipamentos 

danificados e amontoados no laboratório de informática da escola, como também 

contrasta com a resposta do professor P1 à questão 12 (Apêndice A) que aponta para 

o funcionamento de apenas dez computadores (metade da sua capacidade total). 

Quanto ao projeto PIBID, constatamos a presença de cartazes e fotos do PIBID 

Fonte: Elaboração própria 

 

Fonte: Elaboração própria 

Fotografia 1: Laboratório de informática da escola E1 

 

Fotografia 1: LI da escola E1 
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pregados no mural do laboratório de informática, o que nos leva a inferir que o projeto 

esteja de fato acontecendo na escola. 

Embora a escola E2 indique, em seu PPP, a existência de um laboratório de 

informática entre as suas dependências, verificamos que o mesmo está inoperante 

devido à escassez de artefatos tecnológicos digitais. Salienta-se que durante a visita 

à escola E2 constatamos que o laboratório foi transformado em uma sala de aula, 

como mostra a Fotografia 2.  

 

 

 

 

 

Diante desse cenário de insuficiência e precariedade tecnológica ilustrado na 

Fotografia 2, a atual gestão administrativa da Escola E2 (por meio do PPP) coloca 

como meta para o ano de 2018 a “busca incessante” pela obtenção de novos 

equipamentos tecnológicos digitais para o laboratório de informática e a biblioteca. 

Embora o professor P3, em resposta à questão 10 (Apêndice A), assinalasse 

que no PPP da escola E2 não constava nada sobre o ensino da informática ou da 

computação, verificamos, ao analisar o PPP dessa escola, que ela se compromete 

em desenvolver, no ano de 2018, o ensino de lógica, programação e robótica para os 

seus alunos sem o uso dos computadores ou de qualquer outra espécie de artefato 

tecnológico digital. Inferimos, então, que o professor P3 deva ter tido acesso à uma 

versão desatualizada do documento de sua escola. 

Segundo Selwyn (2011), o uso da tecnologia na educação vai além da 

incorporação do aparato e/ou instrumento tecnológico ao processo de ensino-

aprendizagem, uma vez que a tecnologia não tem relação somente com artefatos e 

Fotografia 2: Laboratório de informática da escola E2 

 

Fotografia 2: LI da escola E2 

Fonte: Elaboração própria 

 

Fonte: Elaboração própria 
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instrumentos (os aspectos materiais não humanos da tecnologia), mas também com 

os sujeitos, contextos e relações que estão no seu entorno (os aspectos humanos da 

tecnologia). De acordo com o autor, o contexto, os sujeitos e as relações que 

circundam o uso das tecnologias digitais nas escolas são elementos tão relevantes 

quanto a promoção de políticas públicas que visam incorporar, expandir e perpetuar 

o uso das TIC nessas escolas, integralizando-as a outros elementos da grade 

curricular. 

Tendo como base as considerações de Selwyn (2011) acerca do uso das 

tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem e o trabalho de Brackmann 

(2017) que trata da possibilidade do ensino da computação através de atividades 

desplugadas (sem o uso de artefatos tecnológicos digitais) para os alunos da 

Educação Básica, acreditamos que seria possível a Escola E2 desenvolver as 

atividades de ensino de introdução à computação por meio de atividades 

desconectadas de equipamentos tecnológicos digitais (conforme a mesma se 

compromete no seu PPP), utilizando jogos, brincadeiras, truques de mágica, entre 

outras iniciativas pedagógicas sem o uso dos computadores.  

Salienta-se que foi verificado, na fala do professor P2 (Quadro E1, Apêndice 

E), que as atividades e práticas pedagógicas que envolvessem o ensino da lógica, da 

programação e da robótica vêm acontecendo de fato na Escola E2, mas com o uso 

de computadores, contradizendo, assim, o que foi colocado no PPP da Escola E2, que  

propunha o ensino desses conteúdos sem o uso de nenhuma espécie de artefato 

tecnológico digital.  

 

Atualmente estou desenvolvendo um projeto da própria escola de utilizar 
quatro máquinas que temos no laboratório para trabalharmos [...] 
programação, lógica de programação e robótica educacional com 10 grupos 
de oito alunos do oitavo e nono ano (P2). 

 

 O PPP da escola E3 sinaliza, apenas, que há um laboratório de informática, 

entre os seus ambientes de ensino, que está operante e em “perfeito estado de 

funcionamento para as atividades pedagógicas”.   
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Assim como no caso da Escola E1, o conteúdo abordado no PPP da escola E3 

acerca das perfeitas condições do laboratório de informática para o uso pedagógico 

contrasta com o que é ilustrado na Fotografia 3, na qual é perceptível o número 

insuficiente de computadores devido à falta de manutenção dos equipamentos 

danificados no laboratório da escola. Verificamos também inconsistências em relação 

ao perfeito estado de funcionamento dos equipamentos do laboratório, relatado no 

PPP da Escola E3, uma vez que diverge das respostas dos professores P4, P5 e P6 

à questão 12 (Apêndice A), na qual eles apontam para o funcionamento de apenas 

cinco computadores na escola E3 (25% da sua capacidade total). 

 Além da escola E4 sinalizar, por meio do PPP, a existência de um laboratório 

de informática, entre as suas dependências, ela, também, determina, nesse mesmo 

documento, que o laboratório seja um espaço democrático, onde haja o acesso aos 

recursos tecnológicos digitais por todos os alunos da escola.  

 No artigo 48 do regimento interno da Escola E4, o laboratório de informática é 

tratado como um ambiente que oferta aos seus alunos um serviço pedagógico 

complementar aos conteúdos trabalhados pelo currículo da escola. No mesmo 

regimento é estipulado, por meio do inciso XII, do artigo 138, que é dever dos 

professores, técnicos e administrativos socializar entre si e os alunos conhecimentos 

e tecnologias. 

No entanto, em visita à escola E4 verificamos que o laboratório de informática 

encontrava-se em estado de abandono, com vários computadores e equipamentos 

tecnológicos danificados e amontoados, conforme o ilustrado na Fotografia 4. 

Salienta-se também que o laboratório dessa escola é mantido fechado, sendo 

permitida a sua abertura, somente, com a autorização da direção. 

Fotografia 3: Laboratório de informática da escola E3 

 

Fotografia 3: LI da escola E3 

Fonte: Elaboração própria 

 

Fonte: Elaboração própria 
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O PPP da Escola E4 aponta também para as ações pretendidas para o ano de 

2018, dentre as quais podemos verificar a intenção da escola em organizar oficinas e 

cursos no laboratório de informática com os alunos e seus familiares. Segundo a 

escola, essas oficinas e cursos seriam realizados com a participação dos professores, 

do corpo técnico (funcionários da Escola E4) e de um psicólogo (profissional da 

SEMED), com o intuito de proporcionar aos alunos e familiares, por meio dos recursos 

tecnológicos digitais, a possiblidade de interação entre os mesmos. 

 A Escola E5, assim como as demais escolas, aponta, em seu PPP, para a 

existência de um laboratório de informática, entre seus ambientes pedagógicos, em 

“perfeitas condições de funcionamento”, “garantindo um ensino com qualidade e 

conforto para os seus alunos e professores dentro desse ambiente tecnológico”. 

 

 

 

  

Fotografia 4: Laboratório de informática da escola E4 

 

Fotografia 4: LI da escola E4 

Fonte: Elaboração própria 

 

Fonte: Elaboração própria 

Fotografia 5: Laboratório de informática da escola E5 

 

Fotografia 5: LI da escola E5 

Fonte: Elaboração própria 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Ao cruzar a imagem ilustrada na Fotografia 5 com as respostas dos professores 

P8, P9 e P10 à questão 12 (Apêndice A), verificamos que a escola E5 é a única que 

comporta mais de 50% dos computadores em perfeito estado de funcionamento para 

o uso pedagógico (15 computadores). 

Destacamos, também, dois dos objetivos específicos presentes no PPP da 

escola E5 que tratam sobre o uso das TIC nos processos educacionais. No primeiro 

objetivo, a escola busca valorizar o laboratório de informática, melhorando sua 

infraestrutura básica e a sua estrutura tecnológica, bem como incentivando a 

participação e a interação de professores e alunos dentro desse espaço tecnológico. 

No segundo objetivo, a escola procura promover um curso de informática básica, com 

emissão de certificados de participação, para os alunos (do período noturno) da EJA. 

Verificamos, em visita à escola E5, que o PPP da escola condiz com a 

realidade, uma vez que esse estabelecimento de ensino é o único entre os demais 

que apresenta um laboratório organizado e funcional para o uso pedagógico, bem 

como é o que apresenta condições básicas e tecnológicas mais adequadas para o 

desenvolvimento das práticas pedagógicas dos professores de informática. 

Salienta-se também que somente a Escola E5 disponibiliza para os seus 

professores recursos tecnológicos digitais (computador, notebook, impressora, 

scanner etc.) para o planejamento das atividades a serem desenvolvidas em sala de 

aula com os alunos. Enquanto, que os professores de informática das demais escolas 

não têm acesso, em seu ambiente de trabalho, a esses tipos de recursos para elaborar 

as suas aulas, sendo obrigados a realizarem o planejamento das atividades e práticas 

pedagógicas em outros espaços, fora do ambiente escolar e do horário de trabalho, 

como por exemplo em sua residência e em seu horário de descanso. 

 Ao relacionarmos os conteúdos dos PPP das escolas municipais com as 

DCNEB (BRASIL, 2013) e com as estratégias para atingir as metas do PME 

(ITACOATIARA, 2015), verificamos que os PPP das escolas não estão sendo 

desenvolvidos com base nos documentos orientadores do Governo Federal e da 

SEMED (as DCNEB e o PME de Itacoatiara, respectivamente). 

 Apesar das DCNEB determinarem que é essencial que se proporcione “aos 

professores formação adequada para o uso das TIC e que seja assegurada a provisão 

de recursos midiáticos atualizados e em número suficiente para os alunos” (BRASIL, 

2013, p. 111), nenhum dos PPP das escolas municipais contemplam pontos que 

abordem a formação continuada (para o uso das TIC) para os professores e que 
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assegurem a proporcionalidade entre o quantitativo de equipamentos tecnológicos 

digitais (computadores) e o número de alunos.  

As estratégias para alcançar as metas dois88, sete89, oito90 e nove91 do PME 

preveem (ITACOATIARA, 2015):  

• A implantação e a constante manutenção dos laboratórios de informática nas 

escolas municipais;  

• O incentivo e o acompanhamento do uso das tecnologias educacionais, 

baseadas em softwares livres, nos processos educacionais;  

• A disponibilidade e a ampliação do acesso a artefatos tecnológicos digitais e à 

Internet nas unidades escolares municipais;  

• A busca por parcerias para a implantação e a manutenção dos laboratórios de 

informática;  

• A valorização do trabalho docente, com propostas de revisão salarial, de 

formações continuadas, de condições favoráveis de subsistência e de apoio no 

processo de construção da prática pedagógica do corpo docente, 

disponibilizando instrumentos tecnológicos, didáticos e pedagógicos para os 

professores da rede municipal.  

No entanto, ao analisarmos os conteúdos dos PPP das escolas municipais 

identificamos que estes não mencionam a existência de iniciativas, e muito menos de 

políticas públicas de informatização dos laboratórios das escolas que garantam o 

funcionamento contínuo desses ambientes tecnológicos, com também não 

contemplam orientações para o trabalho docente do professor de informática, não 

preveem nenhuma espécie de formação continuada para esse docente, bem como 

não há nenhuma descrição do papel desse profissional dentro do contexto 

educacional das escolas. Verificamos nos PPP, apenas, menções sobre a existência 

do laboratório de informática entre as dependências das escolas analisadas e alguns 

                                                             
88 A meta 02 tem o propósito tanto de generalizar o ensino fundamental (nove anos) para os indivíduos 
na faixa etária de seis a 14 anos quanto de garantir que a maior parte dos alunos da rede municipal de 
educação de Itacoatiara conclua essa etapa na idade recomendada. 
89 A meta 07 é voltada para o aprimoramento da “qualidade da educação básica em todas as etapas e 
modalidades” de ensino, melhorando o “fluxo escolar e a aprendizagem”, com o intuito de elevar, até o 
ano de 2021, o IDEB dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, respectivamente, para 6,0 e 5,2 
(ITACOATIARA, 2015, p. 83). 
90 A meta 08 é direcionada para o desenvolvimento do processo de amenização das diferenças sociais, 
políticas, culturais e econômicas existentes no município, por meio da elevação e equiparação da 
escolaridade média da população de Itacoatiara. 
91 A Meta 09 busca essencialmente “elevar a taxa de alfabetização”, erradicando o analfabetismo e 
reduzindo pela metade “a taxa de analfabetismo funcional” (ITACOATIARA, 2015, p. 98). 
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trechos que tratavam de intenções em realizar melhorias nesse ambiente tecnológico 

e em realizar projetos de cursos e de oficinas para os alunos nos laboratórios. 

No Quadro 4 podemos verificar, a partir das respostas dos professores às 

questões nove e dez (Apêndice A), se há a disponibilidade do PPP para o corpo 

docente e se os professores de informática identificam no documento alguma 

orientação para a sua prática pedagógica. 

 

Quadro 4 – Os Projetos Políticos Pedagógicos das escolas municipais 

Professores Escola Disponibilidade do PPP92 
O ensino da computação e/ou 

da informática no PPP93 

P1 E1 Sim Não soube responder 
P2 

E2 
Sim Não soube responder 

P3 Sim Não 

P4 

E3 

Sim Não 

P5 Sim Não soube responder 
P6 Não soube responder Não soube responder 
P7 E4 Sim Não 

P8 

E5 

Não soube responder Não soube responder 

P9 Sim Sim 

P10 Não soube responder Não soube responder 

Fonte: Elaboração própria 

 

A partir do Quadro 4 foi possível que constatássemos que apenas o professor 

P9 identificou no PPP da escola E5 a presença de orientações para o ensino da 

computação e/ou da informática. Por outro lado, identificamos que os professores P3, 

P4 e P7 declararam que suas respectivas escolas (E2, E3 e E4) disponibilizavam os 

PPP para o acesso dos professores, no entanto, ao visualizarem o conteúdo do 

documento verificaram que o ensino da computação e/ou da informática não são 

contemplados em nenhum ponto dos PPP de suas escolas. 

 Menciona-se, também, a nossa inferência, a partir do Quadro 4, acerca do 

desconhecimento dos professores P6, P8 e P10 sobre a existência, a finalidade e os 

conteúdos do PPP de sua escola, uma vez que os mesmos não souberam responder 

sobre a disponibilidade do documento e os conteúdos abordados no mesmo. 

 Quanto à prática docente, em alguns casos, o PPP funciona como um 

instrumento norteador para a prática pedagógica do docente. Quando o professor atua 

em compasso com um PPP, de caráter problematizador, supera, de certa forma, as 

                                                             
92 Disponibilidade dos PPP para o corpo docente nas escolas municipais, de acordo com as 
informações cedidas pelos professores de informática. 
93 A existência do ensino da computação e/ou da informática no PPP das escolas municipais, segundo 
os professores de informática. 
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expectativas bancárias, funcionais e pragmáticas que circulam pelo ambiente escolar 

em relação ao uso dos computadores, como também conduz o professor de 

informática ao trabalho em parceria com os professores das demais disciplinas 

curriculares (DUTRA, 2010). A prática docente é tratada por Nono e Mizukami (2006) 

como um processo contínuo e dinâmico que vai se construindo e se orientando, pelo 

conhecimento magisterial adquirido por meio da experiência profissional, pelo trabalho 

docente coletivo, pela troca de saberes e experiências entre os professores e pelas 

orientações contidas no PPP – documento planejado, elaborado e concebido, em 

princípio, pelo coletivo dos sujeitos educacionais (comunidade, gestores, professores, 

alunos e o corpo técnico), embora nem sempre aconteça dessa maneira.  

 De acordo com as respostas às questões seis, sete e oito (Apêndice A), 

somente os professores P6 e P7 trabalham em parceria com os professores das 

demais disciplinas, tendo disponibilidade de tempo – dentro da sua carga horária de 

trabalho (20 horas) – para o planejamento de suas aulas com apoio pedagógico, bem 

como participam, respectivamente, de encontros pedagógicos quinzenais e mensais 

com os seus pares para o planejamento e a elaboração das aulas.  

 Na outra ponta, estão os demais professores de informática94 que não têm 

disponibilidade de tempo para o planejamento de suas aulas, não têm apoio 

pedagógico, bem como não são convidados para participarem dos encontros 

pedagógicos com os demais professores. Logo, eles são obrigados a desenvolverem 

as suas aulas de maneira isolada e desconectada do currículo. Esses professores não 

têm nenhuma espécie de documento ou material que oriente a sua prática 

pedagógica, fundamentando suas aulas em sua própria experiência profissional como 

professor (P1, P2, P3, P4, P5, P8, P9 e P10), em apostilas ou livros didáticos de outras 

instituições de ensino (P2 e P9) e em materiais provenientes da sua graduação (P1). 

As respostas à questão 1 (Apêndice B) nos permitiu perceber que os 

professores de informática, com exceção do professor P7, conseguem desenvolver 

atividades pedagógicas com e sem o uso de artefatos tecnológicos digitais, enquanto 

que o professor P7 desenvolve suas aulas, somente, sem o uso de recursos digitais. 

Ao analisarmos os demais instrumentos de coleta (documentos e 

questionários), com o intuito de descobrirmos o porquê do professor P7 desenvolver 

suas aulas, somente, sem o uso de recursos tecnológicos digitais, identificamos, por 

                                                             
94 Professores P1, P2, P3, P4, P5, P8, P9 e P10. 
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meio do PPP da escola E4 e da Fotografia 4, que a dificuldade do professor P7 em 

trabalhar com artefatos tecnológicos digitais em suas aulas está diretamente 

relacionada com completo descaso, por parte da gestão da escola (ao proibir o acesso 

ao laboratório de informática) e da SEMED (ao não disponibilizar suporte e peças de 

reposição para a sala de informática), com a situação precária do laboratório de 

informática dessa escola (com vários computadores e equipamentos tecnológicos 

danificados e amontoados). Apesar da Escola E4 ter três computadores em 

funcionamento no laboratório de informática (segundo o relato do professor P7), o 

mesmo é mantido fechado – sem a apresentação de um motivo razoável – pela 

direção da escola, impedindo o acesso de qualquer sujeito, inclusive do professor de 

informática, a esse ambiente tecnológico, restando a esse profissional, somente, um 

espaço pedagógico para atuar como docente, a sala de aula. 

Ressalta-se que verificamos, também, a partir das respostas à questão 1 

(Apêndice B), que cinco professores conseguem desenvolver atividades que 

envolvam o pensamento computacional sem o uso de equipamentos tecnológicos 

digitais por meio da teoria e de atividades lúdicas95 (P1, P3, P4, P6 e P7), brincadeiras 

(P1 e P3) e cantatas (Professor P3). 

 

[...] E dentro desse quadro de falta de computadores para atender aos alunos, 
eu estou sendo obrigado a trabalhar com jogos de tabuleiro [damas e 
xadrez] e com brincadeiras para abordar assuntos referentes à computação 
e ao conteúdo das demais disciplinas (P1, grifo nosso). 
 
[...] Eu leciono o conteúdo dessas disciplinas [religião, matemática, língua 
portuguesa e ciências] através de vídeos, cantatas [músicas], brincadeiras 
e jogos lúdicos (P3, grifo nosso). 
 
Eu procuro aplicar jogos digitais e analógicos, textos, atividades que 
envolvam noções de computação (P4, grifo nosso). 
 
[...] jogos de tabuleiros [xadrez, damas, jogo da vida, banco imobiliário, 
entre outros jogos] (P6, grifo nosso). 
 
Atualmente, como o laboratório de informática não está em uso, pois tem 
apenas três computadores funcionando, eu tento trabalhar a parte teórica 
de princípios básicos da computação. Eu trabalho também com recortes 
de jornais, revistas e apostilas que abordem algum conteúdo da 
informática, das TIC ou da computação (P7, grifo nosso). 

 

                                                             
95 Em alguns momentos os jogos analógicos são referenciados pelos professores de informática como 
jogos lúdicos. Os mesmos desconsideram a possibilidade de que os jogos digitais também possam ser 
classificados como lúdicos. 



120 

 Menciona-se que as práticas pedagógicas utilizadas por esses professores 

relacionam-se diretamente com a abordagem docente, citada por Valente (2016), que 

trata do ensino da computação por meio de atividades sem o uso de tecnologias 

digitais. Essa abordagem tem o objetivo de desenvolver na educação básica tanto o 

ensino de “conceitos da Ciência da Computação sem o uso do computador” quanto 

atividades com o auxílio de “jogos, truques de mágica e competições para mostrar às 

crianças o tipo de pensamento que é esperado de um cientista da computação” 

(VALENTE, 2016, p.873). 

 Por outro lado, embora a quantidade de computadores seja insuficiente para o 

número de alunos, alguns professores de informática buscam desenvolver, com o 

auxílio dos poucos computadores que ainda estão em funcionamento e de outras 

tecnologias digitais que estão disponíveis no laboratório, ou o pensamento 

computacional, ou o conhecimento das demais disciplinas curriculares, ou, em alguns 

casos, a aplicação prática do conhecimento teórico da informática.  

Os professores P1, P3, P5, P6, P8, P9, P10 utilizam esses equipamentos 

tecnológicos digitais para desenvolverem conhecimentos relacionados ao conteúdo 

das demais disciplinas curriculares do ensino fundamental. 

 

Eu trabalho [...] com os jogos educacionais do Linux Educacional, que 
trabalham diretamente com assuntos que são abordados nas outras 
disciplinas [matemática, português e geografia] (P1, grifo nosso). 

 
Eu leciono conteúdos de religião, matemática, língua portuguesa e 
ciências com o auxílio do Datashow e do meu notebook particular. Eu 
leciono o conteúdo dessas disciplinas através de vídeos [...] (P3, grifo 
nosso). 

 
Bom, eu trabalho com jogos educativos do Linux Educacional, esses 
jogos são relacionados com os conteúdos abordados nas disciplinas de 
língua portuguesa e matemática (P5, grifo nosso). 
 
Jogos educacionais digitais do Linux Educacional [jogos voltados para o 
ensino da matemática, língua portuguesa e inglesa, geografia e ciências] [...] 
(P6, grifo nosso). 

 
[...] Na primeira etapa [5º ao 7º ano]eu trabalho com jogos e programas 
educacionais (P8, grifo nosso). 

 
Eu trabalho com Linux Educacional, que envolve vários programas e 
jogos educativos voltados para o ensino da matemática, língua 
portuguesa, geografia, história e ciências (P9, grifo nosso). 
 
No laboratório eu trabalho com jogos e softwares educacionais do Linux 
Educacional que se relacionem com os conteúdos das outras 
disciplinas (P10, grifo nosso). 
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Os programas e jogos do Linux Educacional96 são desenvolvidos para contribuir 

com as práticas pedagógicas dos professores nos laboratórios de informática 

(implantados pelo ProInfo Integrado) das escolas públicas. Acreditamos que o uso 

desses softwares educacionais pelos professores de informática para desenvolverem 

as suas aulas tem uma relação muito próxima da abordagem docente que trata do 

“uso de simulações”, uma vez que essa abordagem é bastante utilizada nas 

disciplinas curriculares para criar um “mundo-do-faz-de-conta”, onde é capaz de 

simular fenômenos e desenvolver atividades, que não seriam possíveis de serem 

desenvolvidas “no mundo real” (VALENTE, 2016, p. 878).  

Ressalta-se que verificamos, por meio das respostas à questão 11 (Apêndice 

A), que somente três professores (P2, P4 e P7) participaram do curso de formação de 

professores multiplicadores, disponibilizado pelo ProInfo Integrado, por meio do 

Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE)97, para o uso dos softwares educacionais 

(do Linux Educacional) nas escolas municipais. Salienta-se que somente dois desses 

profissionais (participantes da formação) aplicam em suas aulas os conhecimentos 

adquiridos no curso ofertado pelo ProInfo Integrado (P2 e P4).  

Logo, acreditamos98 que a secretaria de educação de Itacoatiara, bem como os 

três docentes participantes do curso de formação de professores multiplicadores não 

tenham seguido as diretrizes do ProInfo Integrado, uma vez que a SEMED e os 

professores (multiplicadores) não repassaram os conhecimentos adquiridos na 

formação para os demais professores de informática da rede municipal de educação 

que não foram contemplados por essa oportunidade. Desta forma, inferimos que os 

docentes que não participaram da formação ofertada pelo ProInfo Integrado tenham 

desenvolvido o conhecimento e o domínio dos softwares educacionais instalados no 

Linux Educacional por conta própria (de maneira isolada), por meio de sua experiência 

profissional, de apostilas e tutoriais impressos e/ou virtuais. 

Os professores P2 e P4 utilizam os poucos artefatos digitais que ainda estão 

em funcionamento para desenvolverem noções conceituais da computação com as 

turmas do ensino fundamental. 

                                                             
96 Sistema operacional, de cunho educacional, que vem instalado nos computadores implantados pelo 
ProInfo nas escolas públicas. 
97 A formação foi realizada no NTE da cidade de Manaus. 
98 A inferência foi baseada nas respostas à questão 11 (Apêndice A) e no gráfico C12 (Apêndice C). 
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Atualmente estou desenvolvendo um projeto da própria escola de utilizar 4 
máquinas que temos no laboratório para trabalharmos [...] programação, 
lógica de programação e robótica educacional com dez grupos de oito 
alunos do oitavo e nono ano (P2, grifo nosso). 

 
Eu procuro aplicar jogos digitais e analógicos, textos, atividades que 
envolvam noções de computação (P4, grifo nosso). 

 

Infere-se que as atividades desenvolvidas pelo professor P2 encaixam-se 

perfeitamente na abordagem docente que trata da “Robótica pedagógica”, uma vez 

que essa abordagem fundamenta-se no uso de “aspectos/abordagens da robótica 

industrial em um contexto no qual as atividades de construção, automação e controle 

de dispositivos robóticos propiciam aplicação concreta de conceitos” em uma 

atmosfera de ensino-aprendizagem (D’ABREU, 2012 apud VALENTE, 2016, p. 875). 

Acreditamos que as práticas pedagógicas do professor P4 relacionam-se com 

a abordagem docente que discorre da “produção de narrativas digitais”, pois essa 

abordagem baseia-se na utilização das TIC para a “produção de narrativas que 

tradicionalmente são orais ou impressas”, sendo “conhecidas como histórias digitais, 

relatos digitais, narrativas interativas, narrativas multimídia, narrativas multimidiáticas, 

ou digital storytelling” (VALENTE, 2016, p. 876).  

É importante mencionar que três semanas após às entrevistas verificamos, por 

meio do desabafo do professor P2 no grupo de Whatsapp, que a direção da escola 

E2 interrompeu o projeto e as atividades pedagógicas que esse professor vinha 

desenvolvendo com os seus alunos na escola. Infelizmente, ele não relatou as razões 

da descontinuidade das atividades que vinham acontecendo na escola E2. 

 

P2 – Pessoal o projeto de robótica que eu vinha desenvolvendo foi cancelado 
pela escola onde estou lotado. Então caso alguém aqui esteja em uma escola 
com fundamental II e estiver sem professor de informática de manhã ou de 
tarde, avisa aí que pedirei minha lotação para aplicar o meu projeto. 
 
Pesquisador – Sinto muito, [professor P2]! 
 
P9 – Nossa, sinto muito. 
 
P7 – Pow, complicado, oh. 
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Por sua vez, os professores P1, P2, P8 e P9 utilizam os poucos recursos 

tecnológicos digitais ainda disponíveis para desenvolverem alguns conhecimentos de 

informática básica com seus alunos.  

 

Eu trabalho com o conteúdo de informática básica [Sistema operacional, 
editores de texto, planilhas e apresentação] (P1, grifo nosso). 
 
Atualmente estou desenvolvendo um projeto da própria escola de utilizar 4 
máquinas que temos no laboratório para trabalharmos informática básica 
[..] com dez grupos de oito alunos do oitavo e nono ano (P2, grifo nosso). 
 
 
Na segunda etapa [8º e 9º ano] eu trabalho com programas de 
produtividade [Editores de textos, planilhas e apresentação] (P8, grifo 
nosso). 
 
Eu também trabalho com produção de textos e redação no editor de 
textos (P9, grifo nosso). 

 

Acreditamos que os conteúdos de informática básica desenvolvidos por esses 

professores em suas aulas estejam em sintonia com o que é abordado no PME 

(ITACOATIARA, 2015), uma vez que relacionam-se diretamente com as estratégias a 

serem adotadas para alcançar as metas 8 e 9 do PME, que tratam, respectivamente, 

do processo de amenização das diferenças sociais, políticas, culturais e econômicas 

existentes no município (ITACOATIARA, 2015, p. 92-93) e da busca pela elevação da 

taxa de alfabetização, resultando na erradicação do analfabetismo e na redução da 

taxa de analfabetismo funcional (ITACOATIARA, 2015, p. 98-100). 

Atentando-se aos objetivos dos professores ao desenvolverem os conteúdos 

supramencionados99 em suas aulas com e/ou sem o uso de artefatos tecnológicos 

digitais foi possível que percebêssemos os interesses dos mesmos em: colaborar com 

o processo de ensino das demais disciplinas (P1, P3, P5, P6, P8, P9 e P10); promover 

a interação dos alunos com as tecnologias digitais (P1, P7 e P10); desenvolver o 

raciocínio lógico e cognitivo dos alunos (P1, P3 e P4); problematizar o uso e a 

aplicação das TIC nas relações e atividades que acontecem na sociedade 

contemporânea (P7); e preparar os alunos para o mercado de trabalho (P2 e P8). 

 Percebemos a partir das respostas à questão 1.1 (Apêndice B) que os 

professores de informática desenvolvem em suas aulas assuntos que não se 

                                                             
99 Conteúdos relacionados com os assuntos trabalhados nas demais disciplinas curriculares do ensino 
fundamental; conteúdos relacionados com os conhecimentos essenciais da informática básica; e 
conteúdos relacionados com as noções conceituais da computação. 



124 

restringem ao ensino da computação e da informática, umas vez que eles ampliam os 

conteúdos de suas aulas para o desenvolvimento do raciocínio lógico e cognitivo, para 

a formação social e profissional e para discussões sobre o uso massivo e acrítico das 

TDIC – como por exemplo as notícias falsas, a relação com estranhos nas redes 

sociais, a apropriação indevida de produção intelectual, entre outros assuntos. 

Quanto ao objetivo em colaborar com o ensino das demais disciplinas 

curriculares, percebemos que apenas o professor P6 participa de encontros 

pedagógicos com os demais docentes para o planejamento. Segundo o professor 

P3100, os outros professores de informática, de maneira isolada, buscam, através dos 

livros didáticos das escolas, pelos assuntos que estão sendo abordados nas aulas 

das demais disciplinas para serem trabalhados, também, em suas aulas  

A seguir apresentaremos o obstáculo apontado pelos professores que, na 

percepção deles, freia, de certa maneira, a prática pedagógica, como também 

mostraremos, mais a frente, as estratégias adotadas por eles para contornar essa 

barreira. 

 

4.3 “Situação-limite” para a prática pedagógica “percebida” pelos professores 

de informática 

  

 A barreira explicitada pelos professores de informática durante as entrevistas 

diz respeito à infraestrutura básica, lógica101 e tecnológica dos laboratórios de 

informática. Os professores P2, P4 e P7 mencionam as condições básicas e 

estruturais inapropriadas, a climatização inadequada e os problemas na estrutura 

elétrica e no fornecimento de energia para o ambiente tecnológico. Já os docentes P1, 

P2, P8 e P9 denunciam, como limitações para a sua prática pedagógica, a falta de 

suporte técnico e de peças de reposição para os computadores danificados. 

 

[...] a falta de suporte técnico para manutenção e a escassez de peças para 
o reparo dos computadores quebrados [...] (P1). 
 
[...] a falta de manutenção das máquinas [...] (P2). 

                                                             
100 Informação obtida, informalmente, com o professor P3 após a entrevista. 
101 Meio de comunicação (cabo ou via aérea) pelo qual realiza-se o compartilhamento de equipamentos 
de comunicação: servidores, computadores, modems, impressoras etc. Essa conexão entre os 
equipamentos permite o compartilhamento e a convergência de recursos. Na ausência de uma 
infraestrutura lógica, cada usuário teria que ter os seus próprios periféricos sem compartilhá-los com 
os demais. 
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[...] Falta a manutenção dos computadores (P8). 
 
Falta de manutenção dos computadores [...] (P9). 

 

 O obstáculo apresentado por todos os professores de informática da rede 

municipal de educação está diretamente relacionado à deficiência ou indisponibilidade 

de uma rede intranet (rede de comunicação interna entre os computadores do 

laboratório), à falta de acesso à Internet e à precariedade, insuficiência e ausência de 

equipamentos tecnológicos digitais para o processo de ensino-aprendizagem que se 

desenvolve dentro do laboratório de informática, conforme o exposto nos relatos dos 

professores a seguir: 

 

Os computadores danificados, [...] a escassez de peças para o reparo dos 
computadores quebrados, os laboratórios com um número insuficiente de 
computadores para o atendimento dos alunos (P1). 
 
[...] a quantidade insuficiente de computadores [...] (P2). 
 
A desativação do laboratório de informática da escola, a direção transformou 
o espaço do laboratório em uma sala de aula. Inutilizando, assim, os 
computadores do laboratório de informática (P3). 
 
O laboratório de informática está em péssima condição para o trabalho 
pedagógico. Os programas dos computadores estão totalmente 
desatualizados e ultrapassados. De maneira geral, no que se refere ao uso 
dos computadores no processo de ensino-aprendizagem, o processo está 
totalmente comprometido devido [...] o número insuficiente de computadores 
(P4). 
 
No caso, aqui da escola, nós temos um déficit em relação ao número de 
máquinas. Nós temos, somente, cinco computadores em funcionamento no 
laboratório de informática da nossa escola, e são em média 33 alunos por 
turma, tornando impossível desenvolver aulas práticas com o uso dos 
computadores (P5). 
 
O maior e mais evidente obstáculo seria a quantidade insuficiente de 
computadores para trabalhar com os alunos (P6). 
 
A infraestrutura [...] lógica e tecnológica inadequada do laboratório de 
informática da minha escola. Apenas três computadores funcionando para 
atender turmas de 34 alunos (P7). 
 
A insuficiência, a precariedade e a falta de materiais tecnológicos digitais. 
Falta a Internet no laboratório [...] (P8). 
 
[...] o número insuficiente de computadores para atender ao quantitativo de 
alunos. (P9). 
 
O problema, no nosso caso, é a quantidade pequena de computadores, tem 
escolas que não tem nenhum computador funcionando dentro do laboratório 
de informática (P10). 
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 Segundo os estudos de Almeida (2014), Silva (2012), Alvarenga (2011), Barreto 

(2010), Allan (2011), Ataíde (2013), Costa (2013), Fuck (2010), Lázaro (2015), Souza 

(2011) e Borba (2015), o obstáculo relacionado à infraestrutura tecnológica também 

se configura como uma barreira para a prática pedagógica dos sujeitos participantes 

de suas pesquisas (os professores responsáveis pelos laboratórios de informática 

implantados pelo ProInfo nas escolas públicas).  

 Ressalta-se que, em nossa pesquisa, cada participante, além de apontar a 

precariedade dos laboratórios (acentuada pela ausência de manutenção técnica nos 

laboratórios de informática de suas escolas), também identifica esse obstáculo no 

cotidiano escolar dos demais colegas (professores de informática) como podemos 

verificar nas suas respostas à questão três (Apêndice B). 

 

Geral. O problema está presente nos laboratórios das escolas da rede 
estadual e municipal de ensino de Itacoatiara. A insuficiência e a ausência de 
equipamentos tecnológicos nos laboratórios não são problemas que estão 
apenas na minha escola, mas em todas escolas públicas da cidade (P1). 
 
Sim. Todos os professores com quem eu conversei tem esses problemas nos 
laboratórios das escolas municipais (P2). 
 
É geral, todos os professores da rede municipal enfrentam ou um quadro de 
insuficiência, ou um quadro de ausência de computadores nos laboratórios 
de informática para atender os alunos da rede municipal de ensino (P3). 
 
Com certeza. Sempre que nos encontramos [professores de informática] o 
ponto crucial das nossas conversas é sempre a pequena quantidade de 
computadores e a falta de manutenção dos equipamentos danificados (P4). 
 
Sim. É um problema presente na realidade de todos os professores de 
informática da rede municipal de educação [o número insuficiente de 
computadores] (P5). 
 
Eu percebo que o número insuficiente de computadores é uma situação que 
está presente no cotidiano escolar de todos os professores com quem eu 
converso (P6). 
 
Sim. Sim. O obstáculo referente ao reduzido número de computadores 
também está presente no cotidiano de outros professores (P7). 
 
Sim, com certeza. Eu acho que tem escolas que não tem nem mais 
laboratório de informática (P8). 
 
A falta de reparo dos computadores, o que leva ao sucateamento dos 
computadores são problemas tradicionais em toda rede de ensino do 
município, presente no dia a dia de todos os professores. (P9). 
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Sim, é um problema comum para todas as escolas do município. Todos os 
professores de informática enfrentam esse problema [a pequena quantidade 
de computadores] (P10). 

 

Pelos relatos, vemos que os professores não apenas “percebem” 

individualmente como também compartilham a percepção de que a precariedade da 

infraestrutura tecnológica dos laboratórios de informática atinge toda rede municipal 

de educação de Itacoatiara e, assim, o trabalho docente de seus colegas e a 

aprendizagem dos estudantes. 

E por que os professores apontam a precária infraestrutura dos laboratórios de 

informática como um obstáculo à sua prática pedagógica? Porque inviabiliza o 

desenvolvimento “prático” do que seria ensinado de forma teórica, como apontam as 

respostas à questão quatro das entrevistas (Apêndice D, Tabela D6). 

 

[...] O problema está no momento em que eu vou para a prática aplicar a 
teoria trabalhada em sala de aula, pois torna-se impossível aplicar a teoria 
computacional sem o uso do equipamento. Não consigo alcançar a 
prática, ficando estacionado na parte teórica. (P1) 

 
[...] Não adianta ficar somente na teoria, teoria, teoria se o aluno não tiver 
a chance de colocar em prática o que foi aprendido na teoria (P2) 

 
[...] sem o laboratório de informática se tornou inviável implementar 
qualquer prática utilizando o computador. Limitando as minhas aulas, 
apenas, à teoria, impossibilitando o primeiro contato dos alunos com os 
computadores e a aplicação prática do conhecimento adquirido nas aulas 
teóricas. (P3) 

 
[...] quando eu tenho que aplicar o conhecimento teórico eu fico travado na 
minha prática, pois sem os computadores é impossível continuar com o 
ensino prático do conhecimento computacional. (P4) 

 
[...] o aluno fica impossibilitado de ter um aprendizado de qualidade, pois 
o aluno terá que dividir o tempo de uso do computador entre cinco ou mais 
colegas. (P5) 

 
É impossível trabalhar atividades práticas no computador, pois eu 
leciono para turmas de 37 alunos com apenas seis computadores. É quase 
impossível demonstrar na prática o que é ensinado nas aulas teóricas. (P6) 

 
[...] após a teoria é necessário desenvolver juntamente com o aluno, em um 
ambiente confortável e adequado, a aplicação da teoria na prática, no 
nosso caso aplicar a teoria da informática no computador. (P7) 

 
[...] Eu não consigo desenvolver as minhas aulas por completo. Essa 
situação nos deixa sempre, somente, na teoria da informática, não abrindo a 
possibilidade da aplicação prática do conhecimento, situação que desmotiva 
a participação dos alunos nas aulas de informática. (P8) 
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[...] impossibilita que todos alunos pratiquem e realizem os exercícios de 
fixação no computador, impossibilitando a aplicação da teoria, aprendida em 
aula, na prática, no computador. (P9) 

 
[...] no momento que eu sou obrigado a dividir um computador entre dois ou 
três alunos a qualidade da prática e do ensino fica comprometida. Eu acabo 
ficando estagnado na teoria, pois não tenho meios adequados de aplicar a 
prática com os computadores. (P10) 

 

 Percebemos que muitos professores empregam a palavra “impossível” e 

“inviável” em suas explicações para associar a precariedade do laboratório a um 

obstáculo, algo que percebem como impedimento para o desenvolvimento, por 

completo, ressalta-se, da prática pedagógica. Eles afirmam que ensinam a “parte 

teórica”, mas paralisam (a maioria) na parte “prática”. Seria necessário considerar o 

contexto em que atuam, como comentam em alguns momentos. Ensinam “teoria” da 

computação para turmas de 35 a 40 estudantes do Ensino Fundamental (tanto na 

modalidade regular quanto na EJA) que, entendemos, estão em processo de 

desenvolvimento do domínio de leitura, escrita e linguagem matemática. 

Como discutido no capítulo dois, os conceitos de “situação-limite”, “percebido 

destacado”, “ato-limite” e “inédito viável” empregados por Freire (1978) orientam 

reflexões nesta pesquisa. Em uma aproximação desses conceitos com o contexto e 

as falas dos professores de informática, compreendemos que a precariedade 

tecnológica é “percebida” pelos professores como uma “situação-limite” para o 

pleno desenvolvimento de sua prática pedagógica. 

As “situações-limites” seriam “dimensões [desafiadoras] concretas e históricas 

de uma dada realidade” percebidas pelos sujeitos (FREIRE, 1978, p. 106). Em nossa 

compreensão, não são elas, em si, que geram a desesperança e paralisia, mas a 

“percepção que os homens tenham delas num dado momento histórico, como um 

freio a eles, como algo que eles não podem ultrapassar” (FREIRE, 1978, p. 106, grifo 

nosso). Quer dizer, as situações são históricas e concretas, mas são limites porque 

os sujeitos que as vivenciam assim a percebem (como limites) por que não teriam 

realizado a crítica necessária a fim de superá-las. 

Na discussão em Freire (1978), os obstáculos paralisantes, comumente, se 

configuram como situações de injustiça social que são tratadas como insuperáveis e 

que, geralmente, são vivenciadas por sujeitos que as veem de forma acrítica e 

“fatalista”, seja pela falta de conhecimento das “razões de ser” dos problemas 
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existentes, seja pelo fato dos sujeitos envolvidos desconsiderarem a possibilidade 

histórica de superação das situações limitadoras. 

  

4.4 A responsabilidade e as razões que provocam a “situação-limite” 

 

 Todos os profissionais entrevistados atribuem à Prefeitura de Itacoatiara, e à 

SEMED, assim como ao Governo Federal (apenas um professor da amostra) a 

responsabilidade pela atual situação de precariedade e insuficiência da infraestrutura 

nos laboratórios de informática. 

Além de apontar, durante a entrevista, para os responsáveis pelo quadro de 

escassez tecnológica presente no cotidiano escolar, esses professores também 

explicitam os porquês de terem indicado essas instituições como autoras dessa 

barreira para a sua prática docente. Segundo o professor P2, o Governo Federal, por 

meio do ProInfo Integrado, seria o responsável por essa situação, pois o mesmo 

 

[...] não acompanha o processo formativo ofertado aos profissionais 
responsáveis pelos laboratórios [professores de informática] para o uso dos 
equipamentos e [...] não fiscaliza as condições da estrutura física e 
tecnológica em que foram implantados os computadores nas escolas públicas 
[...] (P2). 

 

 No entanto, vale lembrar que o ProInfo Integrado funciona em regime de 

colaboração da União com os estados, o Distrito Federal e os municípios (que 

aderiram ao programa). Nessa relação colaborativa o Governo Federal, por meio do 

MEC, fica com a responsabilidade de: “implantar os laboratórios equipados com 

computadores” e outros equipamentos tecnológicos digitais; “disponibilizar, em 

conjunto com os estados, municípios e Distrito Federal, formação adequada para os 

agentes educacionais envolvidos”; “distribuir o acesso à Internet nos laboratórios 

implantados”; “oferecer conteúdos educacionais, soluções e sistemas de 

informações”; “coordenar a implantação dos laboratórios”; e “acompanhar e avaliar as 

ações do ProInfo” (BRASIL, 2007). 

 Em contrapartida, estados, municípios e Distrito Federal (que aderiram ao 

programa) ficam com a responsabilidade de: “garantir a estrutura adequada para 

receber os equipamentos”; “viabilizar e incentivar a capacitação dos professores e dos 

demais agentes educacionais para o uso pedagógico dos artefatos tecnológicos 
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digitais de informática e comunicação”; “assegurar recursos humanos e condições 

necessárias para a equipe de apoio durante o desenvolvimento e acompanhamento 

das ações de capacitação nas escolas”; “assumir, assim que findar o prazo de 

garantia dos equipamentos pela empresa contratada, a responsabilidade pelo 

suporte técnico e pela manutenção dos equipamentos”; e “incorporar o uso das 

TIC nos PPP das escolas beneficiadas pelo programa” (BRASIL, 2007). 

 Somente o professor P7 assinala, em seu relato, pontos específicos do decreto 

que regula o acordo estabelecido entre Governo Municipal e o Governo Federal, uma 

vez que o mesmo identifica as incumbências de ambas as partes, em especial da 

Prefeitura quanto a manutenção do laboratório de informática, e o tempo de garantia 

cedido pelo ProInfo Integrado para os equipamentos tecnológicos digitais 

implantados, pelo mesmo, nos laboratórios das escolas municipais. 

 

Pois pelo tempo que esses laboratórios foram instalados nas escolas do 
município, eu acredito que a garantia cedida pelo PROINFO para os 
computadores já tenha terminado. Sendo, então, responsabilidade do 
município (SEMED) manter o perfeito funcionamento dos laboratórios de 
informática das escolas municipais (P7). 

 

O corpo docente de informática é unânime ao concordar que a Prefeitura de 

Itacoatiara e a sua Secretaria Municipal de Educação (citada nos relatos dos 

professores P2 e P6 como a co-autora dos obstáculos existentes, pois é diretamente 

dependente dos recursos destinados pela Prefeitura de Itacoatiara) são responsáveis 

pela precariedade estrutural, lógica e tecnológica presente nos laboratórios de 

informática das escolas municipais.  Entre as razões para atribuir à SEMED essa 

responsabilidade, os professores sugerem a inexistência de uma política de melhoria 

e manutenção da infraestrutura dos laboratórios de informática (Apêndice E, Quadro 

E8). 

 

Pois ela [SEMED] não destina a devida atenção e o suporte necessário 
aos equipamentos dos laboratórios de informática das escolas municipais 
(P1, grifo nosso). 

 
[...] Já a Prefeitura, por meio da SEMED, são omissos devido à falta de 
controle, comprometimento e acompanhamento dos laboratórios e das 
atividades desenvolvidas dentro dos mesmos (P2, grifo nosso). 

 
Eles [SEMED] não acompanham o estado de funcionamento dos 
computadores dos laboratórios das escolas (P3, grifo nosso). 
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Ela [SEMED] não tem nenhuma preocupação em manter uma estrutura física 
adequada para os laboratórios e os computadores atualizados e em 
funcionamento (P4, grifo nosso). 

 
Pois a SEMED não destina recursos materiais e humanos para manutenção 
dos computadores (P5, grifo nosso). 

 
Pois a prefeitura não destina recursos financeiros e humanos para que a 
Secretaria Municipal de Educação Municipal possa acompanhar e 
proporcionar a manutenção e a reposição de peças nos equipamentos 
defeituosos dos laboratórios das escolas públicas (P6, grifo nosso). 

 
Sendo [...] responsabilidade do município manter o perfeito funcionamento 
dos laboratórios de informática das escolas municipais (P7, grifo nosso). 

 
Pois ela [SEMED] teria que fiscalizar e acompanhar se os computadores 
dos laboratórios de informática das escolas municipais estão aptos para o 
ensino, e quando não estivessem funcionando ela deveria disponibilizar a 
manutenção e a reposição de peças para os computadores danificados (P8, 
grifo nosso). 
 
A SEMED finge que não nos ouve, pois tanto eu quanto os demais 
professores e alguns diretores escolares já fizemos diversas reclamações 
sobre a situação dos laboratórios, mas somos ignorados. (P9) 
 
[...] ela [SEMED] deixa a desejar na questão da manutenção dos 
computadores danificados dos laboratórios de informática, reduzindo 
absurdamente a quantidade de computadores para o ensino. (P10) 

 

Os trechos destacados sugerem, portanto, a falta de uma política permanente 

de ações por parte do Poder Público que impede o completo desenvolvimento do 

ensino da computação, carente de práticas nos computadores. Apenas o professor 

P2 mencionou o descaso do Governo Federal com o acompanhamento da formação 

continuada oferecida aos professores de informática da rede municipal de educação 

para o uso dos equipamentos tecnológicos digitais do laboratório de informática 

(Apêndice E, Quadro E8). 

Reconhecemos que a aplicação de questionários e a realização de entrevistas 

oferecem limites para a apreensão do nível de reflexão dos professores em relação à 

problemática. Entretanto, ao analisarmos a íntegra das respostas (Apêndice D, 

Quadro D8) aos motivos de responsabilizarem a SEMED, a justificativa se restringe à 

falta de uma política permanente. Considerando que as entrevistas tiveram um caráter 

semiestruturado, haveria espaço para que os entrevistados tratassem de outras 

questões, indo além desta que, nos parece, permanece no senso comum para este 

caso: falta “devida atenção e o suporte” (P1), “falta de controle, comprometimento e 

acompanhamento” (P2), “não destina recursos” (P5), “teria que fiscalizar e 
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acompanhar” (P8). Certamente são questões políticas, mas superficiais, uma vez que 

as falas param por esse ponto. 

Outro indício, além das afirmações de senso comum, seriam as respostas à 

questão 7 (Apêndice B) sobre como os professores de informática buscam superar o 

obstáculo existente. O Quadro D10 (Apêndice D) mostra que as respostas referem-se 

a ações como a manutenção técnica pelos próprios professores (P1, P2, P4, P5, P6, 

P7, P8 e P10), a busca de parcerias com “empresários locais e outras instituições de 

ensino” (P2), mas, sobretudo, a criação de atividades pedagógicas alternativas para 

o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem sob condições precárias de 

infraestrutura dos laboratórios de informática (P1, P2, P3, P4, P6, P7, P8, P9 e P10). 

Certamente são ações importantes e que revelam o comprometimento dos 

professores com a educação, mas elas não proporcionam a superação da “situação-

limite” (FREIRE, 1978), e, sim, a contornam. 

Não se pretende afirmar que os professores não realizam a crítica necessária 

em outros momentos, mas, limitando-nos ao analisado a partir dos procedimentos 

metodológicos, que inclui observações informais dos diálogos desenvolvidos pelo 

aplicativo Whatsapp, os professores sugerem não terem transformado o obstáculo 

“percebido” em um “percebido destacado” (FREIRE, 1978), ou seja, realizado uma 

profunda reflexão das razões que resultam na problemática que levasse à superação 

do obstáculo. Segundo Ana Maria Araújo Freire (FREIRE, 1992, p. 106), o “percebido 

destacado” é quando os sujeitos (os professores de informática) se afastam daquilo 

que os incomoda, paralisa, objetivando-o, para que depois que o entenderem, em sua 

essência, destacado do que está em seu entorno, possam, então, compreendê-lo 

como um problema que demanda uma ação voltada para a sua superação. 

 Quando o sujeito compreende criticamente as complexas dimensões das 

“situações-limites”, o mesmo pode vislumbrar a possibilidade de ações libertadoras – 

denominadas, por Vieira Pinto, como “atos-limites” e, por Freire, como “respostas 

transformadoras” – “que se dirigem à superação e à negação do dado, em lugar de 

implicarem na sua aceitação dócil e passiva.” (VIEIRA PINTO, 1960, p. 284 apud 

FREIRE, 1978, p. 106, grifo nosso). 

 Os professores não chegam à “aceitação dócil e passiva”, pois realizam ações 

para contornar a precariedade dos laboratórios de informática, como trataremos 

adiante. No entanto, não apresentaram em suas respostas “atos-limites” que 

pudessem levar à superação, e não ao contorno, do obstáculo para a prática 
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pedagógica, e, assim, à criação de um “inédito viável” (FREIRE, 1978, p. 106). 

Somente o entrevistado P9 menciona solicitações dos professores e dos gestores 

escolares ao Governo Municipal para disponibilizar apoio pedagógico ao corpo 

docente de informática e assistência técnica para os laboratórios de informática. 

 Em uma perspectiva freiriana, as “situações-limites” “não devem ser 

contornadas, mas analisadas, enfrentadas e estudadas em suas múltiplas 

contradições, sob a pena de reaparecerem mais adiante com força redobrada” 

(GADOTTI, 1996, p. 730, grifo nosso). Para Vieira Pinto (1960, p. 284 apud FREIRE, 

1978, p. 106), essas situações limitadoras “não são ‘o contôrno infranqueável onde 

terminam as possibilidades, mas a margem real onde começam tôdas as 

possibilidades’; não são ‘a fronteira entre o ser e o nada, mas a fronteira entre o ser e 

ser mais’”. 

 

4.5 Conteúdos e alternativas desenvolvidos pelos professores de informática 

 

 Apesar das condições inadequadas para o trabalho docente e do quadro de 

insuficiência tecnológica (acentuado pela falta de suporte técnico para os 

laboratórios), os professores de informática buscam, por meio de estratégias e 

atividades pedagógicas alternativas, contornar esse obstáculo. Ou seja, tentam 

desenvolver em suas aulas a teoria computacional sem o uso de recursos digitais, 

ainda que exponham a convicção de que a aplicação prática do conhecimento teórico 

seria essencial para o ensino da computação e da informática, sendo impossível 

desenvolver um ensino de qualidade sem o uso de computadores e de outras 

tecnologias digitais. Segundo o professor P6, “é impossível trabalhar atividades 

práticas no computador, pois eu leciono para turmas de 37 alunos com apenas seis 

computadores”.  

 De modo geral, os professores de informática tentam realizar ações com o 

intuito de transformar a realidade educacional de seus alunos, mesmo que elas se 

revelem como incapazes de superar a “situação-limite” enfrentada no cotidiano das 

escolas municipais. 

As respostas à questão 7.1 (Apêndice B) mostram que os professores de 

informática, com exceção do professor P5, direcionam suas ações para a construção 

de atividades pedagógicas alternativas. Outra iniciativa desses professores, com 

exceção dos professores P3 e P9, relaciona-se com a oferta de serviços de 
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manutenção dos equipamentos tecnológicos danificados no laboratório de 

informática. Aponta-se também para a iniciativa do professor P2 que busca, por meio 

de parcerias com a iniciativa privada e pública da cidade, obter o acesso a salas de 

informática de outras instituições públicas, bem como doações de equipamentos 

tecnológicos digitais (novos e usados) de empresários ou de outras instituições. 

Não é intenção desse estudo relacionar as práticas do professor de informática 

com o gênero do mesmo, mas acreditamos que é importante mencionar que 

percebemos que a iniciativa voltada para cessão de serviços de manutenção dos 

equipamentos danificados é verificada apenas entre os convidados do gênero 

masculino, enquanto que os convidados do gênero oposto dedicam-se 

exclusivamente para construção de estratégias e práticas pedagógicas alternativas. 

As três iniciativas, supracitadas, são realizadas pelos professores de 

informática com o intuito de amenizar o quadro de precariedade tecnológica presente 

nos laboratórios de informática. No entanto, não são as respostas transformadoras 

mais adequadas para a superação do obstáculo presente nos laboratórios das escolas 

municipais. 

Verificamos que, apesar dessas ações alternativas, os professores de 

informática ainda se sentiam paralisados diante da precariedade tecnológica, uma vez 

que essa situação inviabilizava o desenvolvimento prático do conhecimento teórico, 

conforme o exposto nos relatos abaixo. 

 

Mas como eu já disse, irá chegar em um momento que a minha prática irá se 
paralisar, pois não irei conseguir aplicar a parte prática do ensino da 
computação, ficando estacionado na teoria trabalhada em sala de aula com 
os alunos (P1). 
 
Parte do conteúdo teórico tem que ser aplicado na prática com o uso dos 
computadores e o quantitativo e a situação das máquinas inviabilizam a 
realização da prática com os alunos [...] (P2). 
 
[...] a limitação das aulas de informática continua e continuará, pois sem um 
número mínimo de computadores é praticamente impossível desenvolver por 
completo uma aula que trate de conhecimentos, mesmo que básicos, da 
computação (P7). 

 

Ressalta-se que esses relatos se relacionam diretamente com as respostas dos 

professores à questão quatro (Apêndice B), uma vez que tratam também da 

impossibilidade de superação do quadro de escassez tecnológica presente nos 

laboratórios de informática das escolas municipais. 
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[...] O problema está no momento em que eu vou para a prática aplicar a 
teoria trabalhada em sala de aula, pois torna-se impossível aplicar a teoria 
computacional sem o uso do equipamento. Não consigo alcançar a 
prática, ficando estacionado na parte teórica (P1). 
 
[...] Não adianta ficar somente na teoria, teoria, teoria se o aluno não tiver a 
chance de colocar em prática o que foi aprendido na teoria. Sem aplicação 
prática o conhecimento adquirido na teoria termina por cair no 
esquecimento (P2). 
 
[...] E agora, sem o laboratório de informática se tornou inviável 
implementar qualquer prática utilizando o computador. Limitando as 
minhas aulas, apenas, à teoria, impossibilitando o primeiro contato dos alunos 
com os computadores e a aplicação prática do conhecimento adquirido nas 
aulas teóricas (P3). 
 
[...] quando eu tenho que aplicar o conhecimento teórico eu fico travado na 
minha prática, pois sem os computadores é impossível continuar com o 
ensino prático do conhecimento computacional (P4). 
 
No meu ponto de vista, o aluno fica impossibilitado de ter um aprendizado 
de qualidade, pois o aluno terá que dividir o tempo de uso do computador 
entre cinco ou mais colegas [...] (P5). 
 
[...] É impossível trabalhar atividades práticas no computador, pois eu 
leciono para turmas de 37 alunos com apenas seis computadores. É 
quase impossível demonstrar na prática [no computador] o que é ensinado 
nas aulas teóricas (P6). 
 
Pois após a teoria é necessário desenvolver juntamente com o aluno, em 
um ambiente confortável e adequado, a aplicação da teoria na prática, 
no nosso caso [professores de informática] aplicar a teoria da informática no 
computador (P7). 
 
[...] Eu não consigo desenvolver as minhas aulas por completo. Essa 
situação nos deixa sempre, somente, na teoria da informática, não 
abrindo a possibilidade da aplicação prática do conhecimento, situação 
que desmotiva a participação dos alunos nas aulas de informática (P8). 
 
O número insuficiente de computadores impossibilita que todos alunos 
pratiquem e realizem os exercícios de fixação no computador, 
impossibilitando a aplicação da teoria, aprendida em aula, na prática, no 
computador (P9). 
 
[...] no momento que eu sou obrigado a dividir um computador entre dois ou 
três alunos a qualidade da prática e do ensino fica comprometida. Eu acabo 
ficando estagnado na teoria, pois não tenho meios adequados de aplicar 
a prática com os computadores (P10). 

 

 É evidente a insuficiência e ineficiência das políticas públicas municipais 

voltadas para a informatização das escolas públicas de Itacoatiara, uma vez que 

dentro de um universo de 127 escolas municipais, somente 13 escolas foram 

contempladas com a implantação de um laboratório de informática dentre as suas 
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dependências. E esse quadro se acentua mais, se considerarmos o número de 

escolas com laboratórios ativos, sendo somente quatro, pois a escola E4, apesar de 

ter a presença de um professor de informática entre o seu corpo docente, está com o 

seu laboratório interditado. 

Entendemos que os professores buscam realizar sua prática docente por meio 

de estratégias e alternativas pedagógicas, mas, numa acepção freiriana, não 

produziriam “atos-limites”, porque não teriam desenvolvido uma compreensão 

aprofundada das causas que levam à esta situação, apontando, apenas, a 

responsabilidade da SEMED.  

Ao não manifestarem uma reflexão aprofundada nas entrevistas, a análise 

sugere que esses professores não teriam identificado elementos para a superação do 

obstáculo. Parecem naturalizar a precarização que vivenciam. Contudo, ainda que 

não realizem “atos-limites”, não podemos afirmar que aceitem a “situação-limite” 

passivamente. Primeiro porque, se há poucos computadores funcionando, tal fato se 

deve à manutenção realizada pelos próprios professores, embora esta não seja uma 

atribuição do seu cargo. Segundo, pelo fato de buscarem realizar atividades referentes 

ao ensino da computação e da informática sem o uso dos computadores, recorrendo, 

por exemplo, a jogos, músicas, vídeos, notícias sobre tecnologia e discussão sobre o 

uso de aplicações web – Facebook, Twiter, Whatsapp, entre outras (FREIRE, 1978). 

Devido ao fato de não termos verificado, por meio desse estudo, respostas 

transformadoras dos professores de informática para a “situação-limite” presente em 

seus cotidianos escolares surgiu o seguinte questionamento: um “ato-limite” seria a 

mobilização desses profissionais enquanto coletivo para cobrar do poder público uma 

política de informática sustentável? De qualquer modo, entendemos, apoiados na 

concepção freiriana, que sem os “atos-limites” não é possível a construção de 

“inéditos-viáveis” (FREIRE, 1978). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A presença do professor de informática no cotidiano da educação básica é 

recente na região Norte do Brasil, a exemplo da rede municipal de educação de 

Itacoatiara (AM). Seriam poucos os estudos relacionados à atuação desse profissional 

a contribuir com uma melhor compreensão de práticas docentes em realidades fora 

dos grandes centros do país. 

Em um universo de 127 escolas municipais direcionamos os nossos esforços 

para aquelas localizadas na zona urbana da cidade que tivessem, no mínimo, um 

professor de informática lotado e, entre os seus ambientes educacionais, um 

laboratório de informática. No decorrer dessa pesquisa, descobrimos que 13 das 

dezoito escolas municipais da zona urbana foram contempladas com a implantação 

de uma sala de informática pelo ProInfo Integrado (BRASIL, 2007). E dessas escolas, 

somente quatro estavam com os laboratórios ativos, pois as demais não 

apresentavam condições mínimas para o trabalho docente, inviabilizando a utilização, 

com fins pedagógicos, do laboratório de informática pelo professor de informática e os 

demais sujeitos educacionais.     

A ineficiência das políticas públicas de informatização das escolas municipais 

tem gerado dificuldades para o trabalho desses profissionais, que mencionam: a 

indisponibilidade de sinal de Internet, a precariedade da infraestrutura básica, lógica 

e tecnológica dos laboratórios, a escassez de formações continuadas para os 

professores de informática, a falta de suporte técnico para a manutenção destes 

espaços e a ausência de orientações nos projetos políticos pedagógicos das escolas 

para o trabalho docente desse professor e para o uso pedagógico das TDIC nos 

processos educativos. 

Destaca-se que, além de verificarmos que não haviam orientações que 

guiassem as práticas pedagógicas dos professores de informática nos projetos 

políticos pedagógicos das escolas municipais, identificamos também que esses 

documentos não eram desenvolvidos com base nos documentos orientadores do 

Governo Federal, DCNEB (BRASIL, 2013), e da SEMED, PME de Itacoatiara 

(ITACOATIARA, 2015). 

Considerando o contexto supramencionado, esta pesquisa analisou o discurso 

sobre as práticas pedagógicas de professores de informática de Itacoatiara focando 

obstáculos e possibilidades de superação. No decorrer desta análise, identificamos 
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que esses profissionais “percebem” a insuficiência da infraestrutura tecnológica 

(acentuada pela a falta de manutenção dos equipamentos tecnológicos) dos 

laboratórios de informática como impedimento para o desenvolvimento prático do 

conhecimento computacional. A precariedade tecnológica, portanto, é “percebida” 

como uma “situação-limite” para esses professores em suas práticas pedagógicas. 

As “situações-limites” seriam “como freios a êles, como algo que êles não 

podem ultrapassar” (FREIRE, 1978, p. 106). Mas, neste trabalho, identificamos que 

os professores não manifestam sinais de passividade e aceitação frente à 

precariedade tecnológica dos laboratórios de informática. Esses profissionais, mesmo 

diante das dificuldades, desenvolvem estratégias e alternativas pedagógicas tanto 

sem o uso das TDIC quanto com um número reduzido de computadores, como 

também buscam por parcerias com empresários e instituições públicas, além de 

realizar a manutenção dos computadores danificados102, com o intuito de contornar 

as consequências geradas por essas barreiras. 

No entanto, entendemos, a partir de uma aproximação com as categorias 

“percebido destacado”, “ato-limite” e “inédito viável”, empregadas por Freire (1978), 

que as ações dos professores de informática para amenizar as consequências da 

“situação-limite” não poderiam ser encaradas como “atos-limites” ou “respostas 

transformadoras”, uma vez que eles não expressaram uma compreensão 

aprofundada das causas que os impedem e, assim, não tomam iniciativas visando sua 

superação em vez de contorná-las. 

No momento em que esses docentes resolvem, somente, amenizar a situação 

limitadora existente, eles também estariam optando pela possibilidade de não estudá-

la, de não enfrentá-la e de não problematizá-la “em suas múltiplas contradições”, 

correndo o risco de que elas ressurjam “mais adiante com força redobrada” 

(GADOTTI, 1996, p. 730). 

Salienta-se que o estudo em questão proporcionou, por meio do grupo de 

Whatsapp103, o estreitamento das relações, o diálogo e a troca de conhecimentos e 

experiências entre os professores de informática da rede municipal de educação. É 

                                                             
102 Salienta-se que tanto a busca por parcerias com a iniciativa privada e pública quanto a prestação 
de serviços de manutenção dos computadores dos laboratórios de informática das escolas municipais 
não são atribuições do cargo de professor de informática, conforme estipula o edital de concurso para 
o cargo (AMAZONAS, 2012a). 
103 O grupo de Whatsapp foi criado (pelo professor-pesquisador deste estudo) com o intuito de promover 
o diálogo entre o pesquisador e os sujeitos convidados para participar da pesquisa.  
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importante mencionar que esse tipo de interação entre os professores de informática 

não acontecia antes da criação do grupo, na verdade alguns desses professores nem 

se conheciam. Logo, acreditamos que o nosso estudo, mesmo antes da sua 

conclusão, contribuiu tanto para uma reflexão coletiva dos obstáculos para a prática 

docente quanto para a construção dos conhecimentos pedagógicos pelos professores 

de informática, uma vez que a criação desse grupo, como já foi dito, estreitou os laços 

entre eles, possibilitando a troca de informações, experiências e conhecimentos. 

Esperamos também que o nosso estudo venha contribuir significativamente 

para literatura científica da região Norte no que tange as práticas, obstáculos e 

desafios dos professores de informática na educação básica. 

No decorrer desse estudo, nos deparamos com alguns pontos que de certa 

forma limitaram a abrangência dessa pesquisa, ao impossibilitarem a observação e o 

acompanhamento das práticas e atividades pedagógicas in loco, bem como dos 

desafios e obstáculos presentes no cotidiano escolar dos professores de Informática. 

Deve-se as limitações desse estudo à escassez de recursos financeiros, à grande 

distância entre o pesquisador (Rio de Janeiro-RJ) e o campo de pesquisa (Itacoatiara-

AM), ao curto tempo para realização do estudo e ao extravio de documentos 

pertinentes para a pesquisa (o termo de adesão da prefeitura de Itacoatiara ao ProInfo 

Integrado, por exemplo).  

A partir dessas limitações, pretendemos, no futuro, realizar uma “pesquisa-

ação” (CALEFFE; MOREIRA, 2008) para aprofundar dimensões sobre as práticas 

pedagógicas dos professores de informática das escolas municipais de Itacoatiara que 

não puderam ser trabalhadas nesta pesquisa. Também compartilhar, por meio de 

oficinas/formação continuada, nossas aprendizagens durante o estudo do mestrado, 

assim como dar um retorno sobre este trabalho realizado aos professores 

participantes.  

A construção da prática docente é um processo contínuo e os obstáculos 

podem representar a possibilidade de reinvenção do ato de ensinar, de reaprender a 

aprender e de construir coletiva e dialogicamente o conhecimento. Por isso, 

acreditamos que o desenvolvimento da criticidade está diretamente relacionado com 

o trabalho dialógico e coletivo entre os professores, como também com a vontade de 

cada sujeito em lutar, de maneira coletiva, contra a situação obstaculizante que o 

paralisa. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO NA PESQUISA DE CAMPO 
 

Caro Professor. 

Muito obrigado por participar desta investigação, respondendo este questionário! Suas respostas 

são fundamentais para nossa pesquisa que, em última instância, pretende refletir sobre o trabalho docente em 

determinadas circunstâncias. Por gentileza, não deixe nenhuma questão sem resposta. As informações aqui 

fornecidas serão utilizadas apenas na pesquisa e sua identidade será preservada.  

 

Obrigado! 

 

 

 

Anderson Rodrigues de Souza 

Mestrando em Educação da UNESA 

 

CARACTERIZAÇÃO PROFISSIONAL 

 

1. Formação/Escolaridade: – Se for o caso, marque mais de uma opção: 

(  ) Ensino Superior.  

(  ) Pós-graduação lato sensu (Especialização).  

(  ) Pós-graduação strictus sensu (Mestrado/Doutorado).  

 

2. Tempo de magistério:  

(  ) Até 5 anos.     

(  ) De 6 a 10 anos.     

(  ) De 11 a 15 anos. 

(  ) De 16 a 20 anos. 

(  ) Acima de 20 anos. 

 

3. Você leciona em qual turno? 

(  ) Matutino.   

(  ) Vespertino.   

(  ) Noturno. 

 

DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

4. Você gosta de ser professor? 

(  ) Sim.     

(  ) Não. 

 

5. Qual é a quantidade média de alunos por turma? 

(  ) Menor ou próxima de 10 alunos por turma.  

(  ) Em média 15 alunos por turma.     

(  ) Em média 20 alunos por turma. 

(  ) Em média 25 alunos por turma. 

(  ) Em média 30 alunos por turma. 

(  ) Em média 35 alunos por turma. 

(  ) Maior ou próxima de 40 alunos por turma. 

 

6. Dentro da sua carga horária semanal de trabalho docente (20 horas), você tem horas destinadas para o 

planejamento? 

(  ) Sim.     

(  ) Não. 

 

7. Com qual frequência você participa de encontros pedagógicos com os demais professores para o 

planejamento? 

(  ) 4 vezes ou mais por mês. 

(  ) 3 vezes por mês. 

(  ) 2 vezes por mês. 

(  ) Mensalmente. 

(  ) Bimestralmente. 
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(  ) Trimestralmente. 

(  ) Semestralmente. 

(  ) Não tenho encontros pedagógicos com os demais professores.  

 

8. Você leciona informática como uma disciplina isolada – como “informática básica”, por exemplo – ou 

trabalha em parceria com outro(s) professor(es)? 

(  ) Em parceria com outro(s) professor(es). 

(  ) Como uma disciplina isolada – vá para o item 8.1. 

 8.1. Em quê você fundamenta a elaboração de suas aulas de informática? – Por favor, marque até 

duas opções. 

 (  ) Em sua própria experiência profissional (em informática). 

 (  ) No Projeto Político Pedagógico (PPP). 

 (  ) Em apostilas ou livros didáticos. 

 (  ) Em materiais da sua graduação. 

 (  ) Outros. Quais? ______________________________________________ 

 

9. O Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola fica disponível para consulta dos professores? 

(  ) Sim.    

(  ) Não.    

(  ) Não sei responder. 

 

10. O ensino da informática é contemplado no PPP da sua escola? 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

(  ) Não sei responder. 

 

11. Você já participou de formações continuadas (capacitações) ofertadas pela Prefeitura ou Governo 

Federal? 

(  ) Sim.      

(  ) Não. 

 

DIMENSÃO TECNOLÓGICA 

12. Quantos computadores estão funcionando no laboratório de informática da sua escola? 

(  ) Em média 30 computadores. 

(  ) Em média 25 computadores. 

(  ) Em média 20 computadores. 

(  ) Em média 15 computadores. 

(  ) Em média 10 computadores. 

(  ) Em média 5 computadores. 

(  ) Nenhum dos computadores estão funcionando no laboratório de informática. 

 

13. Em quais ambientes da escola você atua como professor utilizando recursos digitais? – Por favor, marque 

até três opções. 

(  ) Laboratório de Informática. 

(  ) Sala de aula.   

(  ) Biblioteca. 

(  ) Sala de estudos. 

(  ) Outros ambientes. Quais? ___________________________________________ 

 

14. O laboratório de informática da sua escola tem acesso à Internet? 

(  ) Sim. – Vá para o item 14.1. 

(  ) Não. 

 14.1. A qualidade da Internet do laboratório de informática da sua escola é: 

 (  ) Ótima. 

 (  ) Regular. 

 (  ) Péssima. 

 

15. Quais recursos você utiliza para ensinar em suas aulas? – Por favor, marque até três opções. 

(  ) Lousa e pincel. 

(  ) Lousa digital. 
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(  ) Computador (PC). 

(  ) Notebook. 

(  ) Tablet. 

(  ) Smartphone. 

(  ) Datashow. 

(  ) Redes sociais. 

(  ) Outros. Quais? ____________________________________________________ 

 

16. Em quais ambientes você tem acesso a algum recurso digital (computador, smartphone, Internet etc.) 

para elaboração de suas aulas? – Se for o caso, marque mais de uma opção. 

(  ) Na sua residência. 

(  ) Na escola. 

(  ) Em Outro local. Quais? _____________________________________________ 

(  ) Não tenho acesso a equipamentos tecnológicos. 

 

17. É possível ensinar conteúdos relacionados à informática sem recursos digitais. 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

 

CARACTERIZAÇÃO PESSOAL 

18. Nome:  

______________________________________________________________________ 

 

19. Idade:  

(  ) De 20 a 25 anos.    

(  ) De 26 a 31 anos. 

(  ) De 32 a 37 anos. 

(  ) De 38 a 43 anos. 

(  ) De 44 a 49 anos. 

(  ) Acima de 49 anos. 

 

20. Email: 

______________________________________________________________________ 

 

21. Em qual escola municipal você está lotado? 

(  ) Colégio Grão Mestre Venâncio Igrejas Lopes. 

(  ) Anexo da Escola Igreja Lopes. 

(  ) Escola Dr. Vicente de Mendonça Júnior. 

(  ) Escola Irmãs Dorotéias. 

(  ) Escola Isaac Peres. 

(  ) Escola Chibly Calil Abrahim. 

(  ) Escola Olga de Moraes Rêgo Figueiredo. 

(  ) Escola Tenente Geraldo Rossi Charchar. 

(  ) Escola Maria Haide Valdez Chacon. 

(  ) Escola Nilda Vinhote da Silva. 

(  ) Centro Educacional Jamel Amed. 

(  ) Escola Profª Maria Nira Guimarães. 

(  ) Escola Dom Paulo Mc Hugh Amed. 

(  ) Escola Yêda Henriques Auzier Amed. 

(  ) Outros: __________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

Dimensão: identificar os “freios” – Identificar quais são e se os professores percebem (mesmo que 

superficialmente) os obstáculos para sua prática pedagógica. 

 

1. Quais conteúdos você trabalha em sala de aula? – O que o professor ensina em sala de aula. 

1.1. Qual a sua intenção ao trabalhar com esses conteúdos? 

2. Você enfrenta obstáculos para a sua prática pedagógica? 

2.1. Quais são esses obstáculos? – Tomar nota dos obstáculos. Caso haja mais de dois obstáculos, solicitar para 

o professor enfatizar apenas os dois principais obstáculos. 

3. Na conversa com os outros professores você percebe se esses são obstáculos também para eles? – Trabalhar 

com cada obstáculo citado na questão 2.1. 

 

Dimensão: Reflexão – Identificar se os professores refletem, analisam (criticamente) os obstáculos para sua 

prática pedagógica 

4. Por que você acha que (obstáculos citados na questão 2.1) são obstáculos para a sua prática? – Trabalhar com 

cada obstáculo citado na questão 2.1. 

5. E quem seria responsável pela existência dos obstáculos (obstáculos citados na questão 2.1)? – Trabalhar com 

cada obstáculo citado na questão 2.1. 

5.1. Por que? 

 

Dimensão: atos-limites – Identificar se os professores agem no sentido de superar as situações-limites 

6. Na sua opinião, os obstáculos (obstáculos citados na questão 2.1) podem ser superados? – Trabalhar com cada 

obstáculo citado na questão 2.1. 

7. Você faz ou já fez algo para superar os obstáculos (obstáculos citados na questão 2.1)?  

7.1. O que? (O que o professor já fez ou faz para superar os obstáculos existentes). 
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APÊNDICE C – GRÁFICOS PROVENIENTES DAS RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO 
 

Gráfico C1 – Gráfico das respostas à questão 1 do questionário  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria 
 

Gráfico C2 – Gráfico das respostas à questão 2 do questionário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria 
 

Gráfico C3 – Gráfico das respostas à questão 3 do questionário 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico C4 – Gráfico das respostas à questão 4 do questionário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria 
 

Gráfico C5 – Gráfico das respostas à questão 5 do questionário 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria 
 

Gráfico C6 – Gráfico das respostas à questão 6 do questionário 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico C7 – Gráfico das respostas à questão 7 do questionário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria 
 

Gráfico C8 – Gráfico das respostas à questão 8 do questionário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria 
 

Gráfico C9 – Gráfico das respostas à questão 8.1 do questionário 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico C10 – Gráfico das respostas à questão 9 do questionário 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria 
 

Gráfico C11 – Gráfico das respostas à questão 10 do questionário 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria 
 

Gráfico C12 – Gráfico das respostas à questão 11 do questionário 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico C13 – Gráfico das respostas à questão 12 do questionário 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria 
 

Gráfico C14 – Gráfico das respostas à questão 13 do questionário 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria 
 

Gráfico C15 – Gráfico das respostas à questão 14 do questionário 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico C16 – Gráfico das respostas à questão 15 do questionário 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria 
 

Gráfico C17 – Gráfico das respostas à questão 16 do questionário 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria 
 

Gráfico C18 – Gráfico das respostas à questão 17 do questionário 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico C19 – Gráfico das respostas à questão 19 do questionário 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria 
 

Gráfico C20 – Gráfico das respostas à questão 21 do questionário 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria 
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APÊNDICE D – QUADROS COM AS RESPOSTAS DAS ENTREVISTAS 
 

Grupos separados pelas perguntas do roteiro de entrevista 
 

Quadro D1 – Quadro com as respostas à questão 1 da entrevista 

Professores 1. Quais conteúdos você trabalha em sala de aula? 

P1 

Eu trabalho com o conteúdo de informática básica [Sistema operacional, editores 
de texto, planilhas e apresentação] e com os jogos educacionais do Linux 
Educacional, trabalham diretamente com assuntos que são abordados nas outras 
disciplinas [matemática, português e geografia]. E dentro desse quadro de falta de 
computadores para atender aos alunos, eu estou sendo obrigado a trabalhar com 
jogos de tabuleiro [damas e xadrez] e com brincadeiras para abordar assuntos 
referentes à computação e ao conteúdo das demais disciplinas. 

P2 

Atualmente estou desenvolvendo um projeto da própria escola de utilizar quatro 
máquinas que temos no laboratório para trabalharmos informática básica, 
programação, lógica de programação e robótica educacional com dez grupos de 
oito alunos do oitavo e nono ano. 

P3 
Eu leciono conteúdos de religião, matemática, língua portuguesa e ciências com 
o auxílio do Datashow e do meu notebook particular. Eu leciono o conteúdo dessas 
disciplinas através de vídeos, cantatas [músicas], brincadeiras e jogos lúdicos. 

P4 
Eu procuro aplicar jogos digitais e analógicos, textos, atividades que envolvam 
noções de computação. 

P5 
Bom, eu trabalho com jogos educativos do Linux Educacional, esses jogos são 
relacionados com os conteúdos abordados nas disciplinas de língua portuguesa e 
matemática. 

P6 
Jogos educacionais digitais do Linux Educacional [jogos voltados para o ensino da 
matemática, língua portuguesa e inglesa, geografia e ciências], e jogos de 
tabuleiros [Xadrez, damas, jogo da vida, banco imobiliário, entre outros jogos]. 

P7 

Atualmente, como o laboratório de informática não está em uso, pois tem apenas 
três computadores funcionando, eu tento trabalhar a parte teórica de princípios 
básicos da computação. Eu trabalho também com recortes de jornais, revistas e 
apostilas que abordem algum conteúdo da informática, das TIC ou da computação. 

P8 

Eu trabalho conteúdos diferentes para as duas etapas da Educação de Jovens e 
Adultos [EJA]. Na primeira etapa [5º ao 7º ano] eu trabalho com jogos e programas 
educacionais. Na segunda etapa [8º e 9º ano] eu trabalho com programas de 
produtividade [Editores de textos, planilhas e apresentação]. 

P9 

Eu trabalho com Linux Educacional, que envolve vários programas e jogos 
educativos voltados para o ensino da matemática, língua portuguesa, geografia, 
história e ciências. Eu também trabalho com produção de textos e redação no 
editor de textos. E todas essas tarefas são realizadas de acordo com a capacidade 
e dificuldades de cada aluno. 

P10 
No laboratório eu trabalho com jogos e softwares educacionais do Linux 
Educacional que se relacionem com os conteúdos das outras disciplinas. 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro D2 – Quadro com as respostas à questão 1.1 da entrevista 

Professores 1.1. Qual a sua intenção ao trabalhar com esses conteúdos? 

P1 

Desenvolver o intelecto da criança e oferecer para o aluno a oportunidade de um 
primeiro contato com o computador e seus periféricos [mouse, teclado, headphone 
e monitor]. E também tenho o objetivo de cooperar com processo de ensino das 
demais disciplinas [matemática, português e geografia] e com a alfabetização das 
crianças. 

P2 
A intenção é preparar, por meio do conhecimento computacional básico, os alunos 
dos últimos anos do ensino fundamental para o ingresso ao ensino médio técnico 
em informática, ofertado pelo Instituto Federal do Amazonas. 

P3 

A minha intenção é contribuir com o processo de ensino e aprendizagem das 
outras disciplinas [religião, matemática, língua portuguesa e ciências]. Eu já ajudei 
com o desenvolvimento da fala de uma das alunas da escola, todos os professores 
e coleguinhas tinham a pequena como muda, e no final das contas ela era apenas 
reprimida, e através das cantatas e dos filmes ela se soltou e começou a falar para 
o espanto de todos da escola. 

P4 
Eu tenho o objetivo de desenvolver e estimular o raciocínio lógico, a leitura e a 
escrita das crianças. 

P5 
Eu busco contribuir, por meio dos jogos computacionais, com o processo de 
alfabetização das crianças e com o processo de ensino das disciplinas de 
matemática e língua portuguesa. 

P6 
Facilitar o aprendizado e melhorar o desempenho da criança em outras disciplinas 
[matemática, língua portuguesa e inglesa, geografia e ciências]. 

P7 

Eu tenho o objetivo de desenvolver com os alunos os princípios básicos da 
computação, familiariza-los com os recursos digitais mais usais no momento 
[redes sociais e equipamentos tecnológicos digitais], e discutir com os alunos 
alguns pontos polêmicos do uso das tecnologias digitais na sociedade, como por 
exemplo, a falta de privacidade e liberdade, a disponibilidade de tempo e a 
facilidade em manter contatos com pessoas, independente da sua localização, 
proporcionados pelo uso massivo das tecnologias digitais pelos homens do nosso 
tempo. 

P8 

Na primeira etapa [5º ao 7º ano] eu procuro contribuir, por meio de jogos e 
programas do Linux Educacional, para o processo de ensino das demais 
disciplinas [língua portuguesa e matemática]. Já na segunda etapa [8º e 9º ano] 
eu busco preparar os alunos para o mercado de trabalho e ensino médio técnico. 

P9 

Essas atividades são realizadas, com e sem o uso de tecnologias da informação 
e comunicação, com o objetivo de contribuir com o processo de alfabetização e 
com o processo de ensino e aprendizagem das outras disciplinas [matemática, 
língua portuguesa, geografia, história e ciências]. 

P10 

Oferecer aos alunos o primeiro contato com o computador, instruções básicas de 
informática [Editores de texto, planilha e apresentação] e auxiliar o entendimento 
pelos alunos dos conteúdos das outras disciplinas por meio do lúdico, da 
brincadeira e da diversão. 

Fonte: Elaboração própria 
 

Quadro D3 – Quadro com as respostas à questão 2 da entrevista 

Professores 2. Você enfrenta obstáculos para a sua prática pedagógica? 

P1 Com certeza. 

P2 Sim. Sim. 

P3 Sim. 

P4 Claro que sim. 
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P5 Sim.  

P6 Sim. 

P7 Com certeza. 

P8 Sim. 

P9 Enfrento sim. 

P10 Sim. 

Fonte: Elaboração própria 
 

Quadro D4 – Quadro com as respostas à questão 2.1 da entrevista 

Professores 2.1. Quais são esses obstáculos? 

P1 
Os computadores danificados, a falta de suporte técnico para manutenção e a 
escassez de peças para o reparo dos computadores quebrados, os laboratórios 
com um número insuficiente de computadores para o atendimento dos alunos. 

P2 

A precária estrutura física do laboratório de Informática, a quantidade insuficiente 
de computadores e a falta de manutenção das máquinas. Esses obstáculos 
impedem desenvolver as aulas com uma turma completa, com 40 alunos, por isso 
a ideia principal do projeto é desenvolver as aulas com grupos de oito alunos [dois 
alunos por computador]. 

P3 
A desativação do laboratório de informática da escola, a direção transformou o 
espaço do laboratório em uma sala de aula. Inutilizando, assim, os computadores 
do laboratório de informática. 

P4 

O laboratório de informática está em péssima condição para o trabalho 
pedagógico. Os programas dos computadores estão totalmente desatualizados e 
ultrapassados. De maneira geral, no que se refere ao uso dos computadores no 
processo de ensino-aprendizagem, o processo está totalmente comprometido 
devido a precariedade da estrutura física do laboratório e o número insuficiente de 
computadores. 

P5 

No caso, aqui da escola, nós temos um déficit em relação ao número de máquinas. 
Nós temos, somente, cinco computadores em funcionamento no laboratório de 
informática da nossa escola, e são em média 33 alunos por turma, tornando 
impossível desenvolver aulas práticas com o uso dos computadores. 

P6 
O maior e mais evidente obstáculo seria a quantidade insuficiente de 
computadores para trabalhar com os alunos. 

P7 
A infraestrutura básica, lógica e tecnológica inadequada do laboratório de 
informática da minha escola. Apenas três computadores funcionando para atender 
turmas de 34 alunos. 

P8 
A insuficiência, a precariedade e a falta de materiais tecnológicos digitais. Falta a 
Internet no laboratório. Falta a manutenção dos computadores. 

P9 
Falta de manutenção dos computadores e o número insuficiente de computadores 
para atender ao quantitativo de alunos. 

P10 
O problema, no nosso caso, é a quantidade pequena de computadores, tem 
escolas que não tem nenhum computador funcionando dentro do laboratório de 
informática. 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro D5 – Quadro com as respostas à questão 3 da entrevista 

Professores 
3. Na conversa com os outros professores você percebe se esses são 
obstáculos também para eles?  

P1 

Geral. O problema está presente nos laboratórios das escolas da rede estadual e 
municipal de ensino de Itacoatiara. A insuficiência e a ausência de equipamentos 
tecnológicos nos laboratórios não são problemas que estão apenas na minha 
escola, mas em todas escolas públicas da cidade. 

P2 
Sim. Todos os professores com quem eu conversei tem esses problemas nos 
laboratórios das escolas municipais. 

P3 
É geral, todos os professores da rede municipal enfrentam ou um quadro de 
insuficiência, ou um quadro de ausência de computadores nos laboratórios de 
informática para atender os alunos da rede municipal de ensino. 

P4 
Com certeza. Sempre que nos encontramos [professores de informática] o ponto 
crucial das nossas conversas é sempre a pequena quantidade de computadores 
e a falta de manutenção dos equipamentos danificados. 

P5 
Sim. É um problema presente na realidade de todos os professores de informática 
da rede municipal de educação. 

P6 
Eu percebo que o número insuficiente de computadores é uma situação que está 
presente no cotidiano escolar de todos os professores com quem eu converso. 

P7 
Sim. Sim. O obstáculo referente ao reduzido número de computadores também 
está presente no cotidiano de outros professores. 

P8 
Sim, com certeza. Eu acho que tem escolas que não tem nem mais laboratório de 
informática. 

P9 
A falta de reparo dos computadores, o que leva ao sucateamento dos 
computadores são problemas tradicionais em toda rede de ensino do município, 
presente no dia a dia de todos os professores. 

P10 
Sim, é um problema comum para todas as escolas do município. Todos os 
professores de informática enfrentam esse problema. 

Fonte: Elaboração própria 
 

Quadro D6 – Quadro com as respostas à questão 4 da entrevista 

Professores 
4. Por que você acha que [obstáculos citados na questão 2.1] são obstáculos 
para a sua prática? 

P1 

Muitas vezes eu vou para parte teórica, até esse ponto ok, pois não preciso 
trabalhar com o computador. O problema está no momento em que eu vou para a 
prática aplicar a teoria trabalhada em sala de aula, pois torna-se impossível aplicar 
a teoria computacional sem o uso do equipamento. Não consigo alcançar a prática, 
ficando estacionado na parte teórica. 

P2 

Bom, a parte do conteúdo teórico é possível desenvolver sem o uso dos 
computadores, no entanto, eles precisam colocar em prática o que aprendem nas 
aulas teóricas, e para isso há a necessidade de um quantitativo de computadores, 
em razoável estado de funcionamento, correspondente ao número de alunos das 
turmas. Não adianta ficar somente na teoria, teoria, teoria se o aluno não tiver a 
chance de colocar em prática o que foi aprendido na teoria. Sem aplicação prática 
o conhecimento adquirido na teoria termina por cair no esquecimento. 
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P3 

No tempo que o laboratório estava funcionando, eu trabalhava com jogos 
educacionais do Linux Educacional, desenvolvendo o conhecimento dos alunos 
nas demais disciplinas. E agora, sem o laboratório de informática se tornou inviável 
implementar qualquer prática utilizando o computador. Limitando as minhas aulas, 
apenas, à teoria, impossibilitando o primeiro contato dos alunos com os 
computadores e a aplicação prática do conhecimento adquirido nas aulas teóricas. 

P4 

Enquanto eu abordo a parte teórica das minhas aulas é possível desenvolver com 
tranquilidade. No entanto, quando eu tenho que aplicar o conhecimento teórico eu 
fico travado na minha prática, pois sem os computadores é impossível continuar 
com o ensino prático do conhecimento computacional. 

P5 

No meu ponto de vista, o aluno fica impossibilitado de ter um aprendizado de 
qualidade, pois o aluno terá que dividir o tempo de uso do computador entre cinco 
ou mais colegas. Geralmente os alunos mais experientes com o uso do 
computador tomam a frente na prática deixando aqueles menos experientes, mais 
tímidos em posição de expectadores. 

P6 

Bem, devido à dificuldade que essa situação traz para nossa prática com o 
computador. É impossível trabalhar atividades práticas no computador, pois eu 
leciono para turmas de 37 alunos com apenas seis computadores. É quase 
impossível demonstrar na prática [no computador] o que é ensinado nas aulas 
teóricas. 

P7 
Pois após a teoria é necessário desenvolver juntamente com o aluno, em um 
ambiente confortável e adequado, a aplicação da teoria na prática, no nosso caso 
[professores de informática] aplicar a teoria da informática no computador. 

P8 

É complicado colocar dois ou mais alunos em um mesmo computador, porque 
atrapalha a prática com os computadores. A precariedade dos laboratórios de 
informática nos força a desenvolver aulas de informática com um pequeno limite 
de tempo para cada aluno, em média dez min de acesso ao computador para cada 
aluno por aula. Eu não consigo desenvolver as minhas aulas por completo. Essa 
situação nos deixa sempre, somente, na teoria da informática, não abrindo a 
possibilidade da aplicação prática do conhecimento, situação que desmotiva a 
participação dos alunos nas aulas de informática. 

P9 
O número insuficiente de computadores impossibilita que todos alunos pratiquem 
e realizem os exercícios de fixação no computador, impossibilitando a aplicação 
da teoria, aprendida em aula, na prática, no computador. 

P10 

Olha, o computador do laboratório de informática, assim como um caderno e um 
lápis, é um instrumento individual de trabalho, de ensino. E no momento que eu 
sou obrigado a dividir um computador entre dois ou três alunos a qualidade da 
prática e do ensino fica comprometida. Eu acabo ficando estagnado na teoria, pois 
não tenho meios adequados de aplicar a prática com os computadores. 

Fonte: Elaboração própria 
 

Quadro D7 – Quadro com as respostas à questão 5 da entrevista 

Professores 
5. E quem seria responsável pela existência dos obstáculos [obstáculos 
citados na questão 2.1]? 

P1 Seria a Secretaria de Educação [SEMED]. 

P2 A SEMED, a prefeitura e o governo federal [por meio do PROINFO]. 

P3 A Secretaria de Educação [SEMED]. 

P4 A própria SEMED. 

P5 Olha! No meu ponto de vista é a Secretaria de Educação [SEMED]. 

P6 
Na minha opinião, é o chefe maior, no caso daqui [Itacoatiara] é a Prefeitura de 
Itacoatiara. E por consequência, a SEMED. 

P7 Eu acredito que seja o município, a SEMED. 
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P8 Eu acho que a secretaria de educação, no nosso caso a SEMED. 

P9 O setor de Educação da Prefeitura, a SEMED. 

P10 No nosso caso aqui é a SEMED. 

Fonte: Elaboração própria 
 

Quadro D8 – Quadro com as respostas à questão 5.1 da entrevista 

Professores 5.1 Por que? 

P1 

Pois ela [SEMED] não destina a devida atenção e o suporte necessário aos 
equipamentos dos laboratórios de informática das escolas municipais. É um 
completo descaso da SEMED com os laboratórios de informática das escolas 
municipais. Eles [SEMED] só cobram os resultados, o número de alunos 
matriculados, a presença dos professores de informática nas escolas, mas não 
oferecem condições adequadas para o trabalho pedagógico do professor na 
educação básica. 

P2 

O governo federal por não acompanhar o processo formativo ofertado aos 
profissionais responsáveis pelos laboratórios [professores de informática] para o 
uso dos equipamentos e por não fiscalizar as condições da estrutura física e 
tecnológica em que foram implantados os computadores nas escolas públicas. Já 
a Prefeitura, por meio da SEMED, são omissos devido à falta de controle, 
comprometimento e acompanhamento dos laboratórios e das atividades 
desenvolvidas dentro dos mesmos. 

P3 

A Secretaria [SEMED] não oferece suporte, manutenção. Eles [SEMED] não 
acompanham o estado de funcionamento dos computadores dos laboratórios das 
escolas. Eles ignoram as nossas reinvindicações, reclamações sobre as 
condições precárias de trabalho nos laboratórios de informática. 

P4 

Pois ela [SEMED] não tem uma linha de acompanhamento dos laboratórios de 
informática, dos computadores e do que é trabalhado nos laboratórios. Ela não 
tem nenhuma preocupação em manter uma estrutura física adequada para os 
laboratórios e os computadores atualizados e em funcionamento. 

P5 

Pois a SEMED não destina recursos materiais e humanos para manutenção dos 
computadores. Nessa escola não tinha nenhum computador funcionando, e hoje 
temos cinco computadores porque eu coloquei a mão na massa e recuperei os 
computadores danificados, e não consertei mais computadores, pois os demais 
exigiam reposição de peças. E continuo fazendo manutenções preventivas com a 
intenção de manter esses cinco computadores em funcionamento. 

P6 

Pois a prefeitura não destina recursos financeiros e humanos para que a 
Secretaria Municipal de Educação Municipal possa acompanhar e proporcionar a 
manutenção e a reposição de peças nos equipamentos defeituosos dos 
laboratórios das escolas públicas. Porque no final das contas a Secretaria de 
Educação depende diretamente dos recursos cedidos pelo Peixoto [Prefeito de 
Itacoatiara]. 

P7 

Pois pelo tempo que esses laboratórios foram instalados nas escolas do município, 
eu acredito que a garantia cedida pelo PROINFO para os computadores já tenha 
terminado. Sendo, então, responsabilidade do município [SEMED] manter o 
perfeito funcionamento dos laboratórios de informática das escolas municipais. 

P8 

Pois ela [SEMED] teria que fiscalizar e acompanhar se os computadores dos 
laboratórios de informática das escolas municipais estão aptos para o ensino, e 
quando não estivessem funcionando ela [SEMED] deveria disponibilizar a 
manutenção e a reposição de peças para os computadores danificados. 
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P9 
A SEMED finge que não nos ouve, pois tanto eu quanto os demais professores e 
alguns diretores escolares já fizemos diversas reclamações sobre a situação dos 
laboratórios, mas somos ignorados. A cobrança é constante, mas o apoio é zero. 

P10 

A Secretaria de Educação é a responsável por administrar as escolas municipais. 
No entanto, ela [SEMED] deixa a desejar na questão da manutenção dos 
computadores danificados dos laboratórios de informática, reduzindo 
absurdamente a quantidade de computadores para o ensino. 

Fonte: Elaboração própria 
 

Quadro D9 – Quadro com as respostas à questão 6 da entrevista 

Professores 
6. Na sua opinião, os obstáculos (citados na questão 2.1) podem ser 
superados? 

P1 Pode sim.  

P2 Sim, em partes. 

P3 Sim. 

P4 Sim! Pode ser superado sim [entusiasmo na fala]. 

P5 
Sim. Se tiver alguém que acompanhe e tenha capacidade técnica de oferecer a 
manutenção dos equipamentos danificados. E é claro, se tiver verba disponível 
para reposição de peças [recursos financeiros oriundos da SEMED]. 

P6 Sim, pode ser superado sim. 

P7 Sim. Eu acredito que sim. 

P8 Superada totalmente não. Esses obstáculos podem ser superados até certo ponto. 

P9 Pode. Eu dou o meu jeito. 

P10 Sim. 

Fonte: Elaboração própria 
 

Quadro D10 – Quadro com as respostas à questão 7 da entrevista 

Fonte: Elaboração própria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professores 7. Você faz ou já fez algo para superar os obstáculos (obstáculos citados 
na questão 2.1)? 

P1 Sim. 

P2 Sim. 

P3 Sim. Eu já fiz e continuo fazendo todos os dias. 

P4 Sim. 

P5 Sim. 

P6 Faço sim. Tenho que fazer né [risos]. 

P7 Fiz e continuo fazendo. 

P8 Sim. Sempre tento dá um jeitinho para desenvolver as minhas aulas. 

P9 Sim. Eu tenho que me virar nos trinta. Mas sempre dou um jeito. 

P10 Sim. 
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Quadro D11 – Quadro com as respostas à questão 7.1 da entrevista 

Professores 7.1. O que? 

P1 

Eu faço a manutenção dos computadores do laboratório da minha escola, porque 
se eu não fizesse nenhum dos computadores estariam funcionando, mas fico de 
mãos atadas quando a manutenção dos computadores requer a reposição de 
peças. Eu também me esforço para desenvolver o ensino da computação sem o 
uso de equipamentos tecnológicos a partir de brincadeiras [amarelinha] e jogos 
[xadrez, damas], e, também, procuro desenvolver minhas aulas com o uso de 
outras tecnologias, que não sejam o computador, como o Datashow, a lousa 
digital. Mas como eu já disse, irá chegar em um momento que a minha prática irá 
se paralisar, pois não irei conseguir aplicar a parte prática do ensino da 
computação, ficando estacionado na teoria trabalhada em sala de aula com os 
alunos. 

P2 

Parte do conteúdo teórico tem que ser aplicado na prática com o uso dos 
computadores e o quantitativo e a situação das máquinas inviabilizam a realização 
da prática com os alunos. Na tentativa de proporcionar as aulas práticas para os 
alunos, eu venho buscando parcerias com empresários locais e com outras 
instituições de ensino [Universidade Estadual do Amazonas, Universidade Federal 
do Amazonas, Centro de Educação Tecnológica do Amazonas e Instituto Federal 
do Amazonas] que possam disponibilizar um laboratório de informática ou doar 
equipamentos tecnológicos para nossa escola. Além disso, eu também coloco a 
mão na massa, fazendo a manutenção e recuperando [quando é possível] os 
computadores danificados do laboratório de informática. E para dá continuidade 
ao projeto de formação dos alunos dos últimos anos do ensino fundamental e na 
tentativa de criar uma certa independência em relação aos equipamentos 
tecnológicos no decorrer do projeto, eu reestruturei os conteúdos do curso de 
forma que a teoria contemplasse 85 % da formação. 

P3 

Eu utilizo tecnologias alternativas aos computadores do laboratório. Eu trabalho 
com mídias na educação [exibição de vídeos] com o auxílio do meu notebook e de 
um Datashow. Eu trabalho com filmes e cantatas para oferecer um conhecimento 
superficial sobre a história das TIC na nossa sociedade e para desenvolver valores 
morais e o raciocínio lógico das crianças. A ideia das cantatas é diretamente 
relacionada a ideia de algoritmo, porque a cantata, assim como um algoritmo, tem 
uma sequência de procedimentos a serem seguidos, a cantata, ainda, contribui 
para interação entre as crianças e o processo de leitura dos alunos. 

P4 

Eu andei pegando vários exemplos e exercícios sobre o pensamento 
computacional [exemplos e exercícios da tese compartilhada, pelo pesquisador, 
no grupo de whatsapp dos professores de informática – Brackmann (2017). Daí 
eu comecei a desenvolver com os alunos, por meio dos jogos lúdicos, o raciocínio 
lógico, a coordenação motora, a leitura e a escrita. E além dessas novas 
atividades, eu ainda presto manutenção para os equipamentos do nosso 
laboratório, com a intenção de aumentar e manter um número considerável de 
computadores para os alunos. 

P5 

Bom, além de ser professor eu atuo também como técnico de informática no 
laboratório da escola, com a intenção de fazer reparos e manter, quando possível, 
os computadores em perfeito estado de funcionamento. Como eu já disse eu 
coloquei cinco computadores para funcionar desde que fui lotado nessa escola, 
pois não havia nenhum computador funcionando quando eu cheguei. 
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P6 

Mesmo sabendo que não é a minha atribuição como docente, eu faço a 
manutenção dos computadores danificados na tentativa de minimizar a 
desproporcionalidade entre o número de computadores e alunos. É importante 
lembrar que esse meu apoio técnico só é possível quando a manutenção não 
precisa da reposição de peças. Eu também busco, em alguns casos, dependendo 
do número de alunos, determinar um intervalo de tempo para cada aluno na frente 
do computador [utilizando o computador], enquanto os demais alunos executam 
uma outra atividade sem o uso do computador. Em outros casos, quando o número 
de alunos é muito grande, eu busco aplicar jogos de tabuleiro. Eu também busco 
exibir filmes sobre o tema da aula, e depois de passar o filme para os alunos, eu 
discuto os pontos abordados nos filmes sobre o uso das TIC, a história da 
informática, ou outro assunto que esteja dentro da área da computação. 

P7 

Como eu já disse, né! Eu me debrucei sobre a parte teórica da computação, a 
história da computação e da informática e também sobre os fatos da atualidade, 
as facilidades e os perigos acerca do uso massivo das tecnologias digitais pela 
sociedade. Mas, a limitação das aulas de informática continua e continuará, pois 
sem um número mínimo de computadores é praticamente impossível desenvolver 
por completo uma aula que trate de conhecimentos, mesmo que básicos, da 
computação. Tentando minimizar esse quadro de infraestrutura básica e 
tecnológica inadequada e o número reduzido dos computadores do laboratório de 
informática da escola, eu estou tentando consertar, sozinho, os computadores 
danificados, mas sem uma parceria ou um apoio financeiro torna-se muito difícil 
obter sucesso na manutenção dos computadores, pois muitos desses 
equipamentos necessitam de peças novas, e peças novas demandam recursos 
financeiros. 

P8 

Eu foco a maior parte das minhas aulas na teoria computacional. Já na prática eu 
procuro dividir a turma para que todos tenham a chance de trabalhar com prática, 
mesmo que seja por pouco tempo. E eu também faço a manutenção dos 
computadores, caso contrário não teríamos nem a metade dos computadores 
funcionando no nosso laboratório. 

P9 

Eu divido a turma, que são entre 38 e 42 alunos, em dois ou três grupos, 
dependendo do tamanho da turma. Depois divido o tempo de aula em duas ou três 
partes e passo tarefas distintas para cada grupo. Enquanto um grupo está no 
computador, os outros estão realizando tarefas sem o uso do computador. O único 
problema nessa minha solução é o curto tempo de aula, que reduz o tempo do 
aluno em frente ao computador. Eu também trabalho com filmes que abordem o 
tema tecnologia e depois faço uma redação com os alunos, estimulando a escrita 
e a interpretação dos alunos. E também trabalho com jogos como xadrez, uno, 
damas, entre outros que contribuem para o desenvolvimento do raciocínio lógico 
dos alunos. 

P10 

Eu faço a manutenção dos computadores da minha escola. Divido a turma para 
que todos possam fazer o uso do computador da mesma forma e pelo mesmo 
tempo. E concentro a maior parte das minhas aulas na teoria, com conceitos, 
textos e discussões. 

Fonte: Elaboração própria 
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APÊNDICE E – QUADROS DE CATEGORIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS TEMAS CONTIDOS 
NAS RESPOSTAS ÀS ENTREVISTAS 

 
Quadro E1 – Distribuição dos conteúdos didáticos explicitados pelos professores de informática 

CONTEÚDOS EXPLICITADOS/PROFESSORES Nº 

RELACIONADOS À INFORMÁTICA BÁSICA COM O USO DAS TDIC104 
➢ Eu trabalho com o conteúdo de informática básica. (P1) 
➢ Atualmente estou desenvolvendo um projeto da própria escola de utilizar 

quatro máquinas que temos no laboratório para trabalharmos informática 
básica [...] com 10 grupos de oito alunos do oitavo e nono ano. (P2) 

➢ Na segunda etapa eu trabalho com programas de produtividade. (P8) 
➢ Eu também trabalho com produção de textos e redação no editor de 

textos. (P9) 

4 

RELACIONADOS AO ENSINO DA COMPUTAÇÃO COM O USO DE 
TECNOLOGIAS DIGITAIS DAS TDIC 

➢ Atualmente estou desenvolvendo um projeto da própria escola de utilizar 
quatro máquinas que temos no laboratório para trabalharmos [...] 
programação, lógica de programação e robótica educacional com 10 
grupos de oito alunos do oitavo e nono ano. (P2) 

➢ Eu procuro aplicar jogos digitais [...] que envolvam noções de 
computação. (P4) 

2 

RELACIONADOS AO CONTEÚDO DAS DEMAIS DISCIPLINAS 
CURRICULARES COM O USO DAS TDIC 

➢ Eu trabalho com [...] os jogos educacionais do Linux Educacional, 
trabalham diretamente com assuntos que são abordados nas outras 
disciplinas. (P1) 

➢ Eu leciono conteúdos de religião, matemática, língua portuguesa e 
ciências com o auxílio do Datashow e do meu notebook particular. (P3) 

➢ Eu trabalho com jogos educativos do Linux Educacional, esses jogos são 
relacionados com os conteúdos abordados nas disciplinas de língua 
portuguesa e matemática. (P5) 

➢ Na primeira etapa eu trabalho com jogos e programas educacionais. (P8) 
➢ Eu trabalho com Linux Educacional, que envolve vários programas e 

jogos educativos voltados para o ensino da matemática, língua 
portuguesa, geografia, história e ciências. (P9) 

➢ No laboratório eu trabalho com jogos e softwares educacionais do Linux 
Educacional que se relacionem com os conteúdos das outras disciplinas. 
(P10) 

6 

RELACIONADOS AOS CONTEÚDOS TEÓRICOS SEM O USO DAS TDIC 
➢ E dentro desse quadro de falta de computadores para atender aos 

alunos, eu estou sendo obrigado a trabalhar com jogos de tabuleiro e 
com brincadeiras para abordar assuntos referentes à computação e ao 
conteúdo das demais disciplinas. (P1) 

➢ Eu leciono o conteúdo dessas disciplinas através [...] cantatas, 
brincadeiras e jogos lúdicos. (P3) 

➢ Eu procuro aplicar jogos [...] analógicos, textos, atividades que envolvam 
noções de computação. (P4) 

➢ [...] Jogos de tabuleiros. (P6) 
➢ Atualmente, como o laboratório de informática não está em uso, pois tem 

apenas três computadores funcionando, eu tento trabalhar a parte teórica 
de princípios básicos da computação. Eu trabalho também com recortes 
de jornais, revistas e apostilas que abordem algum conteúdo da 
informática, das TIC ou da computação. (P7) 

5 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro E2 – Distribuição dos objetivos explicitados pelos professores de informática para 
justificar os conteúdos trabalhados em sala de aula 

OBJETIVOS EXPLICITADOS/PROFESSORES Nº 

RELACIONADOS À CONTRIBUIÇÃO PARA AS DEMAIS DISCIPLINAS 
CURRICULARES 

➢ Tenho o objetivo de cooperar com processo de ensino das demais 
disciplinas e com a alfabetização das crianças. (P1) 

➢ A minha intenção é contribuir com o processo de ensino e aprendizagem 
das outras disciplinas. (P3) 

➢ Eu tenho o objetivo de desenvolver e estimular [...] a leitura e a escrita das 
crianças. (P4) 

➢ Eu busco contribuir, por meio dos jogos computacionais, com o processo 
de alfabetização das crianças e com o processo de ensino das disciplinas 
de matemática e língua portuguesa. (P5) 

➢ Facilitar o aprendizado e melhorar o desempenho da criança em outras 
disciplinas. (P6) 

➢ Na primeira etapa eu procuro contribuir, por meio de jogos e programas do 
Linux Educacional, para o processo de ensino das demais disciplinas. (P8) 

➢ Essas atividades são realizadas, com e sem o uso de tecnologias da 
informação e comunicação, com o objetivo de contribuir com o processo 
de alfabetização e com o processo de ensino e aprendizagem das outras 
disciplinas. (P9) 

➢ [...] auxiliar o entendimento pelos alunos dos conteúdos das outras 
disciplinas por meio do lúdico, da brincadeira e da diversão. (P10) 

8 

RELACIONADOS À INTERAÇÃO DOS ALUNOS COM AS TDIC 
➢ [...] oferecer para o aluno a oportunidade de um primeiro contato com o 

computador e seus periféricos. (P1) 
➢ Eu tenho o objetivo de desenvolver com os alunos os princípios básicos 

da computação, familiariza-los com os recursos digitais mais usais no 
momento. (P7) 

➢ Oferecer aos alunos o primeiro contato com o computador, instruções 
básicas de informática. (P10) 

3 

RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DO COGNITIVO E DO RACIOCÍNIO 
LÓGICO DOS ALUNOS 

➢ Desenvolver o intelecto da criança. (P1) 
➢ Eu já ajudei com o desenvolvimento da fala de uma das alunas da escola. 

(P3) 
➢ Eu tenho o objetivo de desenvolver e estimular o raciocínio lógico [...]. (P4) 

3 

RELACIONADOS AO PREPARO DO ALUNO PARA O MERCADO DE 
TRABALHO E CURSOS TÉCNICOS 

➢ A intenção é preparar, por meio do conhecimento computacional básico, 
os alunos dos últimos anos do ensino fundamental para o ingresso ao 
ensino médio técnico em informática, ofertado pelo Instituto Federal do 
Amazonas. (P2) 

➢ Já na segunda etapa eu busco preparar os alunos para o mercado de 
trabalho e ensino médio técnico. (P8) 

2 

RELACIONADOS À PROBLEMATIZAÇÃO DO USO DAS TIC 
➢ [...] discutir com os alunos alguns pontos polêmicos do uso das tecnologias 

digitais na sociedade, como por exemplo, a falta de privacidade e 
liberdade, a disponibilidade de tempo e a facilidade em manter contatos 
com pessoas, independente da sua localização, proporcionados pelo uso 
massivo das tecnologias digitais pelos homens do nosso tempo. (P7) 

1 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro E3 – Existência dos obstáculos para a prática pedagógica dos professores de informática 

A EXISTÊNCIA DE OBSTÁCULOS/PROFESSORES Nº 

RELACIONADOS À EXISTÊNCIA DE OBSTÁCULOS 
➢ Com certeza. (P1 e P7) 
➢ Sim. (P2, P3, P5, P6, P8 e P10) 
➢ Claro que sim. (P4) 
➢ Enfrento sim. (P9) 

10 

Fonte: Elaboração própria 
 

Quadro E4 – Distribuição dos obstáculos explicitados pelos professores de informática para a sua 
prática pedagógica 

OBSTÁCULOS EXPLICITADOS/PROFESSORES Nº 

RELACIONADOS À INFRAESTRUTURA BÁSICA 
➢ A precária estrutura física do laboratório de Informática [...]. (P2) 
➢ O laboratório de informática está em péssima condição para o trabalho 

pedagógico. [...] De maneira geral, no que se refere ao uso dos 
computadores no processo de ensino-aprendizagem, o processo está 
totalmente comprometido devido a precariedade da estrutura física do 
laboratório [...]. (P4) 

➢ A infraestrutura básica [...] inadequada do laboratório de informática da 
minha escola. (P7) 

3 

RELACIONADOS À INFRAESTRUTURA LÓGICA E TECNOLÓGICA 
➢ Os computadores danificados [...], os laboratórios com um número 

insuficiente de computadores para o atendimento dos alunos. (P1) 
➢ [...] a quantidade insuficiente de computadores [...]. (P2) 
➢ A desativação do laboratório de informática da escola [...]. Inutilizando, 

assim, os computadores do laboratório de informática. (P3) 
➢ Os programas dos computadores estão totalmente desatualizados e 

ultrapassados. De maneira geral, no que se refere ao uso dos 
computadores no processo de ensino-aprendizagem, o processo está 
totalmente comprometido devido [ao] [...] número insuficiente de 
computadores. (P4) 

➢ No caso, aqui da escola, nós temos um déficit em relação ao número de 
máquinas. (P5) 

➢ O maior e mais evidente obstáculo seria a quantidade insuficiente de 
computadores para trabalhar com os alunos. (P6) 

➢ Apenas três computadores funcionando para atender turmas de 34 alunos. 
(P7) 

➢ A insuficiência, a precariedade e a falta de materiais tecnológicos digitais. 
Falta a Internet no laboratório. (P8) 

➢ [...] o número insuficiente de computadores para atender ao quantitativo 
de alunos. (P9) 

➢ O problema, no nosso caso, é a quantidade pequena de computadores, 
tem escolas que não tem nenhum computador funcionando dentro do 
laboratório de informática. (P10) 

10 

RELACIONADOS À FALTA DE SUPORTE TÉCNICO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS 
➢ [...] a falta de suporte técnico para manutenção e a escassez de peças 

para o reparo dos computadores quebrados. (P1) 
➢ [...] a falta de manutenção das máquinas. (P2) 
➢ Falta a manutenção dos computadores. (P8 e P9) 

4 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro E5 – Distribuição da percepção dos professores de informática acerca da existência dos 
obstáculos no cotidiano dos demais professores de informática 

A EXISTÊNCIA DOS OBSTÁCULOS NO COTIDIANO DE SEUS 
PARES/PROFESSORES 

Nº 

RELACIONADOS À EXISTÊNCIA DE OBSTÁCULOS NO COTIDIANO DOS 
DEMAIS PROFESSORES 

➢ Geral. O problema está presente nos laboratórios das escolas da rede 
estadual e municipal de ensino de Itacoatiara. A insuficiência e a ausência 
de equipamentos tecnológicos nos laboratórios não são problemas que 
estão apenas na minha escola, mas em todas escolas públicas da cidade. 
(P1) 

➢ Sim. Todos os professores com quem eu conversei tem esses problemas 
nos laboratórios das escolas municipais. (P2) 

➢ É geral, todos os professores da rede municipal enfrentam ou um quadro 
de insuficiência, ou um quadro de ausência de computadores nos 
laboratórios de informática para atender os alunos da rede municipal de 
ensino. (P3) 

➢ Com certeza. Sempre que nos encontramos o ponto crucial das nossas 
conversas é sempre a pequena quantidade de computadores e a falta de 
manutenção dos equipamentos danificados. (P4) 

➢ Sim. É um problema presente na realidade de todos os professores de 
informática da rede municipal de educação. (P5) 

➢ Eu percebo que o número insuficiente de computadores é uma situação 
que está presente no cotidiano escolar de todos os professores com quem 
eu converso. (P6) 

➢ Sim. Sim. O obstáculo referente ao reduzido número de computadores 
também está presente no cotidiano de outros professores. (P7) 

➢ Sim, com certeza. Eu acho que tem escolas que não tem nem mais 
laboratório de informática. (P8) 

➢ A falta de reparo dos computadores, o que leva ao sucateamento dos 
computadores são problemas tradicionais em toda rede de ensino do 
município, presente no dia a dia de todos os professores. (P9) 

➢ Sim, é um problema comum para todas as escolas do município. Todos os 
professores de informática enfrentam esse problema. (P10) 

10 

Fonte: Elaboração própria 
 

Quadro E6 – Distribuição dos motivos explicitados pelos professores de informática para justificar o 
porquê de identificarem os obstáculos citados como impedimentos para a prática pedagógica 

MOTIVOS EXPLICITADOS/PROFESSORES Nº 

RELACIONADOS À APLICAÇÃO PRÁTICA DA TEORIA COMPUTACIONAL 
➢ [...] O problema está no momento em que eu vou para a prática aplicar a 

teoria trabalhada em sala de aula, pois torna-se impossível aplicar a teoria 
computacional sem o uso do equipamento. Não consigo alcançar a prática, 
ficando estacionado na parte teórica. (P1) 

➢ [...] a parte do conteúdo teórico é possível desenvolver sem o uso dos 
computadores, no entanto, eles precisam colocar em prática o que 
aprendem nas aulas teóricas, e para isso há a necessidade de um 
quantitativo de computadores, em razoável estado de funcionamento, 
correspondente ao número de alunos das turmas. Não adianta ficar 
somente na teoria, teoria, teoria se o aluno não tiver a chance de colocar 
em prática o que foi aprendido na teoria. Sem aplicação prática o 
conhecimento adquirido na teoria termina por cair no esquecimento. (P2) 

➢ [...] sem o laboratório de informática se tornou inviável implementar 
qualquer prática utilizando o computador. Limitando as minhas aulas, 
apenas, à teoria, impossibilitando o primeiro contato dos alunos com os 
computadores e a aplicação prática do conhecimento adquirido nas aulas 
teóricas. (P3) 

➢ [...] quando eu tenho que aplicar o conhecimento teórico eu fico travado na 
minha prática, pois sem os computadores é impossível continuar com o 
ensino prático do conhecimento computacional. (P4) 

10 
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➢ [...] o aluno fica impossibilitado de ter um aprendizado de qualidade, pois 
o aluno terá que dividir o tempo de uso do computador entre cinco ou mais 
colegas. Geralmente os alunos mais experientes com o uso do 
computador tomam a frente na prática deixando aqueles menos 
experientes, mais tímidos em posição de expectadores. (P5) 

➢ É impossível trabalhar atividades práticas no computador, pois eu leciono 
para turmas de 37 alunos com apenas seis computadores. É quase 
impossível demonstrar na prática o que é ensinado nas aulas teóricas. (P6) 

➢ [...] após a teoria é necessário desenvolver juntamente com o aluno, em 
um ambiente confortável e adequado, a aplicação da teoria na prática, no 
nosso caso aplicar a teoria da informática no computador. (P7) 

➢ É complicado colocar dois ou mais alunos em um mesmo computador, 
porque atrapalha a prática com os computadores. A precariedade dos 
laboratórios de informática nos força a desenvolver aulas de informática 
com um pequeno limite de tempo para cada aluno, em média 10 min de 
acesso ao computador para cada aluno por aula. Eu não consigo 
desenvolver as minhas aulas por completo. Essa situação nos deixa 
sempre, somente, na teoria da informática, não abrindo a possibilidade da 
aplicação prática do conhecimento, situação que desmotiva a participação 
dos alunos nas aulas de informática. (P8) 

➢ O número insuficiente de computadores impossibilita que todos alunos 
pratiquem e realizem os exercícios de fixação no computador, 
impossibilitando a aplicação da teoria, aprendida em aula, na prática, no 
computador. (P9) 

➢ [...] no momento que eu sou obrigado a dividir um computador entre dois 
ou três alunos a qualidade da prática e do ensino fica comprometida. Eu 
acabo ficando estagnado na teoria, pois não tenho meios adequados de 
aplicar a prática com os computadores. (P10) 

Fonte: Elaboração própria 
 

Quadro E7 – Distribuição dos responsáveis explicitados pelos professores de informática pela 
existência dos obstáculos em seu cotidiano escolar 

RESPONSÁVEIS EXPLICITADOS/PROFESSORES Nº 

RELACIONADOS AO GOVERNO MUNICIPAL 
➢ Seria a Secretaria de Educação. (P1) 
➢ A SEMED, a prefeitura [...]. (P2) 
➢ A Secretaria de Educação. (P3) 
➢ A própria SEMED. (P4) 
➢ Olha! No meu ponto de vista é a Secretaria de Educação. (P5) 
➢ Na minha opinião, é o chefe maior, no caso daqui é a Prefeitura de 

Itacoatiara. E por consequência, a SEMED. (P6) 
➢ Eu acredito que seja o município, a SEMED. (P7) 
➢ Eu acho que a secretaria de educação, no nosso caso a SEMED. (P8) 
➢ O setor de Educação da Prefeitura, a SEMED. (P9) 
➢ No nosso caso aqui é a SEMED. (P10) 

10 

RELACIONADOS AO GOVERNO FEDERAL 
➢ [...] o governo federal. (P2) 

1 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro E8 – Distribuição dos motivos explicitados pelos professores de informática para justificar o 
porquê da atribuição de responsabilidade pelos obstáculos existentes em seu cotidiano escolar 

MOTIVOS EXPLICITADOS/PROFESSORES Nº 

RELACIONADOS AO DESCASO DO PODER PÚBLICO COM A 
INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

➢ Pois ela [SEMED] não destina a devida atenção e o suporte necessário 
aos equipamentos dos laboratórios de informática das escolas municipais. 
É um completo descaso da SEMED com os laboratórios de informática das 
escolas municipais. (P1) 

➢ O governo federal por não [...] fiscalizar as condições da estrutura física e 
tecnológica em que foram implantados os computadores nas escolas 
públicas. Já a Prefeitura, por meio da SEMED, são omissos devido à falta 
de controle, comprometimento e acompanhamento dos laboratórios e das 
atividades desenvolvidas dentro dos mesmos. (P2) 

➢ A Secretaria [SEMED] não oferece suporte, manutenção. Eles [SEMED] 
não acompanham o estado de funcionamento dos computadores dos 
laboratórios das escolas. (P3) 

➢ Ela [SEMED] não tem nenhuma preocupação em manter uma estrutura 
física adequada para os laboratórios e os computadores atualizados e em 
funcionamento. (P4) 

➢ Pois a SEMED não destina recursos materiais e humanos para 
manutenção dos computadores. (P5) 

➢ Pois a prefeitura não destina recursos financeiros e humanos para que a 
Secretaria Municipal de Educação Municipal possa acompanhar e 
proporcionar a manutenção e a reposição de peças nos equipamentos 
defeituosos dos laboratórios das escolas públicas. (P6) 

➢ Sendo [...] responsabilidade do município manter o perfeito funcionamento 
dos laboratórios de informática das escolas municipais. (P7) 

➢ Pois ela [SEMED] teria que fiscalizar e acompanhar se os computadores 
dos laboratórios de informática das escolas municipais estão aptos para o 
ensino, e quando não estivessem funcionando ela deveria disponibilizar a 
manutenção e a reposição de peças para os computadores danificados. 
(P8) 

➢ A SEMED finge que não nos ouve, pois tanto eu quanto os demais 
professores e alguns diretores escolares já fizemos diversas reclamações 
sobre a situação dos laboratórios, mas somos ignorados. (P9) 

➢ [...] ela [SEMED] deixa a desejar na questão da manutenção dos 
computadores danificados dos laboratórios de informática, reduzindo 
absurdamente a quantidade de computadores para o ensino. (P10) 

10 

RELACIONADOS AO DESCASO DO PODER PÚBLICO COM A FORMAÇÃO 
DOS PROFESSORES 

➢ O governo federal por não acompanhar o processo formativo ofertado aos 
profissionais responsáveis pelos laboratórios [professores de informática] 
para o uso dos equipamentos [...]. (P2) 

1 

Fonte: Elaboração própria 
 

Quadro E9 – Distribuição das opiniões explicitadas pelos professores de informática quanto à 
possibilidade de superação dos obstáculos 

OPINIÕES EXPLICITADAS/PROFESSORES Nº 

RELACIONADAS À SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO-LIMITE 
➢ Pode sim. (P1) 
➢ Sim. (P3 e P10) 
➢ Sim! Pode ser superado sim. (P4 e P6) 
➢ Sim. Eu acredito que sim. (P7) 
➢ Pode. Eu dou o meu jeito. (P9) 

7 

RELACIONADAS AO CONTORNO DA SITUAÇÃO-LIMITE 
➢ Sim, em partes. (P2) 

3 
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➢ Sim. Se tiver alguém que acompanhe e tenha capacidade técnica de 
oferecer a manutenção dos equipamentos danificados. E é claro, se tiver 
verba disponível para reposição de peças. (P5) 

➢ Superada totalmente não. Esses obstáculos podem ser superados até 
certo ponto. (P8) 

Fonte: Elaboração própria 
 

Quadro E10 – Existência de ações dos professores de informática para superar os obstáculos 
presentes no cotidiano escolar 

EXISTÊNCIA DE AÇÕES PARA SUPERAR OS OBSTÁCULOS/PROFESSORES Nº 

RELACIONADAS À EXISTÊNCIA DE AÇÕES DOS PROFESSORES PARA 
SUPERAR OS OBSTÁCULOS 

➢ Sim. (P1, P2, P4, P5 e P10) 
➢ Sim. Eu já fiz e continuo fazendo todos os dias. (P3) 
➢ Faço sim. Tenho que fazer né. (P6) 
➢ Fiz e continuo fazendo. (P7) 
➢ Sim. Sempre tento dá um jeitinho para desenvolver as minhas aulas. (P8) 
➢ Sim. Eu tenho que me virar nos trinta. Mas sempre dou um jeito. (P9) 

10 

Fonte: Elaboração própria 
 

Quadro E11 – Distribuição das ações explicitadas pelos professores de informática para contornar os 
obstáculos presentes no cotidiano escolar 

AÇÕES EXPLICITADAS/PROFESSORES Nº 

RELACIONADAS ÀS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS ALTERNATIVAS 
➢ Eu também me esforço para desenvolver o ensino da computação sem o 

uso de equipamentos tecnológicos a partir de brincadeiras e jogos, e, 
também, procuro desenvolver minhas aulas com o uso de outras 
tecnologias, que não sejam o computador, como o Datashow, a lousa 
digital. (P1) 

➢ E para dá continuidade ao projeto de formação dos alunos dos últimos 
anos do ensino fundamental e na tentativa de criar uma certa 
independência em relação aos equipamentos tecnológicos no decorrer do 
projeto, eu reestruturei os conteúdos do curso de forma que a teoria 
contemplasse 85 % da formação. (P2) 

➢ Eu utilizo tecnologias alternativas aos computadores do laboratório. Eu 
trabalho com mídias na educação com o auxílio do meu notebook e de um 
Datashow. Eu trabalho com filmes e cantatas para oferecer um 
conhecimento superficial sobre a história das TIC na nossa sociedade e 
para desenvolver valores morais e o raciocínio lógico das crianças. (P3) 

➢ Eu andei pegando vários exemplos e exercícios sobre o pensamento 
computacional. Daí eu comecei a desenvolver com os alunos, por meio 
dos jogos lúdicos, o raciocínio lógico, a coordenação motora, a leitura e a 
escrita. (P4) 

➢ Eu também busco, em alguns casos, dependendo do número de alunos, 
determinar um intervalo de tempo para cada aluno na frente do 
computador, enquanto os demais alunos executam uma outra atividade 
sem o uso do computador. Em outros casos, quando o número de alunos 
é muito grande, eu busco aplicar jogos de tabuleiro. Eu também busco 
exibir filmes sobre o tema da aula, e depois de passar o filme para os 
alunos, eu discuto os pontos abordados nos filmes sobre o uso das TIC, a 
história da informática, ou outro assunto que esteja dentro da área da 
computação. (P6) 

➢ Eu me debrucei sobre a parte teórica da computação, a história da 
computação e da informática e também sobre os fatos da atualidade, as 
facilidades e os perigos acerca do uso massivo das tecnologias digitais 
pela sociedade. (P7) 

➢ Eu foco a maior parte das minhas aulas na teoria computacional. Já na 
prática eu procuro dividir a turma para que todos tenham a chance de 
trabalhar com prática, mesmo que seja por pouco tempo. (P8) 

9 
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➢ Eu divido a turma, que são entre 38 e 42 alunos, em dois ou três grupos, 
dependendo do tamanho da turma. Depois divido o tempo de aula em duas 
ou três partes e passo tarefas distintas para cada grupo. Enquanto um 
grupo está no computador, os outros estão realizando tarefas sem o uso 
do computador. Eu também trabalho com filmes que abordem o tema 
tecnologia e depois faço uma redação com os alunos, estimulando a 
escrita e a interpretação dos alunos. E também trabalho com jogos como 
xadrez, uno, damas, entre outros que contribuem para o desenvolvimento 
do raciocínio lógico dos alunos. (P9) 

➢ Divido a turma para que todos possam fazer o uso do computador da 
mesma forma e pelo mesmo tempo. E concentro a maior parte das minhas 
aulas na teoria, com conceitos, textos e discussões. (P10) 

RELACIONADAS AO SUPORTE TÉCNICO 
➢ Eu faço a manutenção dos computadores do laboratório da minha escola, 

porque se eu não fizesse nenhum dos computadores estariam 
funcionando [...]. (P1) 

➢ [...] eu também coloco a mão na massa, fazendo a manutenção e 
recuperando os computadores danificados do laboratório de informática. 
(P2) 

➢ eu ainda presto manutenção para os equipamentos do nosso laboratório, 
com a intenção de aumentar e manter um número considerável de 
computadores para os alunos. (P4) 

➢ [...] além de ser professor eu atuo também como técnico de informática no 
laboratório da escola, com a intenção de fazer reparos e manter, quando 
possível, os computadores em perfeito estado de funcionamento. (P5) 

➢ Mesmo sabendo que não é a minha atribuição como docente, eu faço a 
manutenção dos computadores danificados na tentativa de minimizar a 
desproporcionalidade entre o número de computadores e alunos. (P6) 

➢ Tentando minimizar esse quadro de infraestrutura básica e tecnológica 
inadequada e o número reduzido dos computadores do laboratório de 
informática da escola, eu estou tentando consertar, sozinho, os 
computadores danificados. (P7) 

➢ [...] eu também faço a manutenção dos computadores, caso contrário não 
teríamos nem a metade dos computadores funcionando no nosso 
laboratório. (P8) 

➢ Eu faço a manutenção dos computadores da minha escola. (P10) 

8 

RELACIONADAS À BUSCA POR PARCERIAS 
➢ Na tentativa de proporcionar as aulas práticas para os alunos, eu venho 

buscando parcerias com empresários locais e com outras instituições de 
ensino [Universidade Estadual do Amazonas, Universidade Federal do 
Amazonas, Centro de Educação Tecnológica do Amazonas e Instituto 
Federal do Amazonas] que possam disponibilizar um laboratório de 
informática ou doar equipamentos tecnológicos para nossa escola. (P2) 

1 

Fonte: Elaboração própria 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 
________________________________________________________________________ 

 
 
Dados De Identificação do Participante da Pesquisa 
 
Nome:___________________________________________________________________________ 
 
Sexo: Masculino (   ) Feminino (   ).     Data de nascimento:___/___/_____. 
 
Endereço:________________________________________________________________________  
 
Bairro:_______________________________________ 
 
Estado: Amazonas      Cidade: Itacoatiara   
 
Telefone: (____) ________-________  
 
E-mail:_______________________________________ 
 
Título do Protocolo de Pesquisa: As práticas do Professor de Informática nas escolas municipais da 
cidade de Itacoatiara. 
 
Subárea de Investigação: Educação. 
 
Pesquisador(a) responsável:  
Nome: Anderson Rodrigues de Souza.    E-mail: arsdspg81@gmail.com. 
Instituição: UNESA. 
Endereço: Av. Presidente Vargas, 642, 22o andar (Un. Centro I/Presidente Vargas), Centro. Rio de 
Janeiro-RJ. 
CEP.: 20.071-00.       Telefone: (21)2206-9726. 
 
Avaliação do risco da pesquisa: 
(X) Risco Mínimo   (  ) Risco Médio   (  ) Risco Baixo   (  ) Risco Maior 
 
Objetivos e Justificativa: 

O presente estudo tem como objetivo investigar a prática pedagógica de professores de 
informática de Itacoatiara em contexto de precariedade tecnológica. 

Não foram encontradas, na revisão de literatura, narrativas que descrevessem as práticas 
docentes do professor de informática na falta dos computadores do laboratório de informática, bem 
como a atuação desse professor além do laboratório de informática – nos demais ambientes da escola. 
A partir dessa lacuna na literatura científica, pretende-se com esse estudo investigar a atuação do 
professor de informática que trabalha em circunstâncias difíceis, especialmente, em virtude da 
inoperância de 84,62% dos laboratórios de informática das escolas municipais de Itacoatiara, devido a 
problemas como: deterioração dos computadores, estrutura inadequada dos laboratórios, deficiência 
no planejamento de manutenção e reposição de peças.  

Considerando a escassez de estudos voltados para o uso da TIC na educação da Região Norte 
do Brasil (ALMEIDA, 2014) e a necessidade de mais estudos acerca da atuação do professor de 
informática, em condições precárias de infraestrutura dos laboratórios de informática, nas escolas 
municipais, infere-se que a atuação empreendida, em condições de insuficiência de computadores, por 
esses professores nas escolas públicas do Norte brasileiro ainda não foi analisada, em profundidade, 
pela comunidade científica. Logo, pretende-se com a atual pesquisa contribuir com a municipalidade 
de Itacoatiara e a literatura cientifica. 
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Procedimentos: 
Decidiu-se adotar os seguintes procedimentos, tradicionais em pesquisas qualitativas: análise 

de documentos, aplicação de questionário e entrevistas semiestruturadas, de maneira que um 
complemente o outro, diante do universo a ser pesquisado e mediante o objetivo a ser alcançado. 
 
Riscos e inconveniências: 

O presente estudo trará risco mínimo aos professores participantes visto que de forma alguma 
serão julgados pelas práticas pedagógicas nas escolas municipais de Itacoatiara. Caso o participante 
se sinta de alguma forma desconfortável diante de qualquer questão abordada, seja no questionário, 
ou na entrevista semiestruturada, o pesquisador se compromete a conversar com o mesmo, a fim de 
minimizar este desconforto. Assim como esclarecendo dúvidas e atendendo às solicitações no que se 
refere aos procedimentos do estudo em questão. 
 
Potenciais benefícios: 

Este estudo tem a pretensão de contribuir com a literatura cientifica, bem como de cooperar 
com a área de ensino público municipal itacoatiarense, investigando sobre as práticas pedagógicas – 
seja no laboratório de informática, seja nos demais ambientes educacionais – dos professores de 
informática em situação de precariedade tecnológica dos laboratórios de informática das escolas 
municipais de Itacoatiara. 
 
Informações Adicionais: 

Importante salientar, que o nome dos participantes não será revelado. A participação dos 
docentes não implicará em nenhum custo para eles.  

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em horário comercial pelo 
e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726. O CEP-UNESA atende em seus 
horários de plantão, terças e quintas de 9:00 às 17:00, na Av. Presidente Vargas, 642, 22º andar. 

Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo. Do 
mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Você terá total e 
plena liberdade para se recusar a participar bem como retirar seu consentimento, em qualquer fase da 
pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 
lidas para mim, descrevendo o estudo: “As práticas do Professor de Informática nas escolas municipais 
de Itacoatiara”. Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos 
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas. 
Concordo voluntariamente na minha participação, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a 
qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos. 

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da pesquisa 
e outra para o responsável pela pesquisa. 

 
 

Itacoatiara, ____ / ____ / ________. 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura do Participante da Pesquisa 

 
 

 

____________________________________________ 
Assinatura do Responsável da Pesquisa 


