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RESUMO
O presente trabalho trata-se de uma pesquisa descritiva com o objetivo de
analisar a utilização dos recursos de informatização de 06 (seis) escolas da cidade
de Valença na Bahia. A pesquisa pretende mostrar como estão as escolas no
quesito informatização, de que maneira o professores utilizam os recursos
disponíveis, se é possível notar melhoria na qualidade de ensino com a utilização de
recursos tecnológicos. Além disso, será feita uma explanação sobre a importância
da utilização de tecnologias de informação e comunicação da educação,
conceituação de software e softwares livres, que são muito utilizados na
informatização de escolas públicas. Será realizado um breve histórico sobre os
programas do Governo Federal de informatização de escolas e também uma visão
da situação de escolas de outras regiões do País. O referencial teórico foi feito com
base em autores como Almeida (2000), Tavares (2002), Ramos (2010), Barbosa
(2014), Oliveira (2001), entre outros, esta pesquisa é caracterizada como qualitativa
e para a sua realização foram utilizados como métodos de pesquisa, visita as
escolas com realização de entrevistas aos responsáveis. Foi possível constatar que
a maioria dos professores tem interesse em aplicar tecnologias durante as aulas e
também foi possível identificar alguns fatores que impedem a realização dessa
tarefa.

Palavras-chave: informatização; escolas; recursos;

8

ABSTRACT
The present work is a descriptive research with the objective of analyzing the
use of the computer resources of six (6) schools of the city of Valença in Bahia. It
aims to show where the schools stand on the use of computer resources, in what
way teachers use them and if it is possible to notice improvement in teaching quality
with the use of these technological resources. In addition, an explanation will be
given on the importance of the use of information and communication technologies in
education, software conception and free software, which are very commonly used in
public schools. A brief history will be disclosed on the programs of the Federal
Government for computerization of schools and also a view of the situation of
schools in other regions of the country. The theoretical reference was made based
on authors such as Almeida (2000) , Tavares (2002), Ramos (2010), Barbosa (2014),
Oliveira (2001), among others. The research is characterized as qualitative and for its
execution were used as research methods such as visits to the schools, conducting
interviews with those in charge. It was possible to verify that most of the teachers
have an interest in applying technologies during their classes and it was also
possible to identify some factors that would pose as barriers to the accomplishment
of this task.

Keyword: informatization; schools; resources;
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1 INTRODUÇÃO

As pessoas atualmente estão convivendo com a presença maciça da
tecnologia, mesmo que alguns não se interessem em aprender a manuseá-la, estão
cercados por seus recursos. Desse modo cada vez mais ramos da sociedade
buscam utilizar recursos tecnológicos visando à melhoria na qualidade de vida. A
Educação, ramo tão importante para a formação dos cidadãos, não poderia deixar
de adequar os artifícios tecnológicos para a realidade das salas de aula, como
poderoso aliado colaborativo para o ensino-aprendizagem.
Este trabalho pretende analisar a realidade de seis escolas públicas na cidade
de Valença-BA no quesito Informatização.

Mostrar como as escolas foram

contempladas pelos programas de informatização do Governo Federal, quais as
maneiras que os professores utilizam os recursos disponíveis e se é possível notar
melhoria na qualidade de ensino com a utilização de recursos tecnológicos durante
as aulas.
O motivo pelo qual foi despertado o interesse em desenvolver está pesquisa foi
o fato de ter participado do Programa de Iniciação a Docência (PIBID) do IFBA em
2012 e nesse período foi possível notar a dificuldade que alguns alunos possuíam
em entender determinados assuntos apenas com aulas expositivas, sem a utilização
de nenhum recurso tecnológico. Esse fato fez surgir uma inquietação e despertou o
desejo de pesquisar sobre a possibilidade da utilização de recursos de
Informatização e comunicação nas salas de aula.
A metodologia a ser utilizada caracteriza a pesquisa como qualitativa, pois será
realizada com visitas, entrevistas, com olhares atentos aos detalhes. Como comenta
o autor Creswell:
A pesquisa qualitativa ocorre em um cenário natural. O
pesquisador qualitativo sempre vai ao local (casa, escritório) onde
está o participante para conduzir a pesquisa. Isso permite ao
pesquisador desenvolver um nível de detalhes sobre a pessoa ou
sobre o local e estar altamente envolvido nas experiências reais dos
participantes. (Creswell, 2007, p. 186).
Será realizado um levantamento bibliográfico sobre assuntos relevantes à
pesquisa para que seja possível compreender a importância da informatização das
escolas públicas. Após o levantamento bibliográfico será realizada uma pesquisa
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descritiva, com o intuito de conhecer melhor a realidade das escolas no que tange o
quesito tecnologia na educação.
O trabalho está estruturado em 04 (quatro) capítulos. No primeiro capítulo será
esclarecida a importância de recursos computacionais na escola, baseado em
autores como: Kohn (2007), Almeida (2000), Valente (1993), Freitas (2008), entre
outros. O segundo capítulo tratará sobre softwares e softwares livres, conceituando
e apontando as principais vantagens e desvantagens de sua utilização, uma vez que
são muito utilizados nos laboratórios de informática implantados nas escolas
públicas. Os seguintes autores foram utilizados para construção desse capitulo:
Fernandes (2002), Xavier (2011), Hexsel (2002), Vogt (2004), entre outros. No
terceiro capítulo foi realizado um estudo dos principais programas do Governo
Federal de informatização de Escolas Públicas. Será traçado um breve histórico
sobre a inserção da informática na educação e serão analisados alguns trabalhos
(teses de mestrado, monografias de pós-graduação) que estudaram a realidade de
informatização de escolas públicas de outras regiões do País. Autores utilizados na
construção desse capítulo: Tavares (2002), Neto (2014), Oliveira (2001), entre
outros. Também foram utilizados como fonte de informação diversos sites oficiais do
Governo Federal. O quarto capítulo foi à realização da pesquisa nas 06 (seis)
escolas do município de Valença- BA. Foram realizadas visitas às escolas e os
responsáveis foram entrevistados, autorizaram o registro de algumas fotos.
A entrevista foi escolhida como método de coleta de dados devido ao curto
período de tempo disponível para realização da pesquisa e também pelo número de
escolas envolvidas. Conforme defende Rosa e Arnold, através da entrevista é
possível coletar dados em um curto período de tempo:
A entrevista é uma das técnicas de coleta de dados
considerada como sendo uma forma racional de conduta do
pesquisador, previamente estabelecida, para dirigir com eficácia um
conteúdo sistemático de conhecimentos, de maneira mais completa
possível, com o mínimo de esforço de tempo. (Rosa; Arnoldi, 2006,
p17.).
Após o quarto capítulo teremos considerações finais, revelando as reais
condições de informatização das escolas visitadas, as principais dificuldades
enfrentadas pelos professores e o quanto os alunos estão sendo beneficiados com
os recursos tecnológicos disponíveis para utilização nas aulas.
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2 RECURSOS COMPUTACIONAIS NA ESCOLA
2.1 A TECNOLOGIA NA SOCIEDADE ATUAL
A sociedade passa por momentos de transformações nas mais diversas áreas
inclusive na área de Tecnologia da Informação. Sorrateiramente ela vai se
interligando a atividade educativa e de maneira cada vez mais progressiva, os
avanços tecnológicos se fazem presentes na escola e no dia-a-dia dos alunos.
Contudo a utilização desses recursos não ocorre por acaso. A sociedade tem se
comportado de maneira diferente diante do novo modo de lidar com a informação
apoiado por um bom suporte tecnológico, denominada como Sociedade da
Informação. (kohn, 2007)
A Sociedade da Informação1 impôs uma grande mudança no modo de viver
das pessoas. Caminhamos hoje por mais uma das transições sociais que alteram o
modo de viver ao longo dos tempos. Para compreender este processo, é preciso não
só entender as mudanças da própria sociedade, sejam estas no seu modo de agir,
pensar e se relacionar, mas também a evolução dos dispositivos que propuseram
e/ou fizeram parte dessas modificações. Pode-se entender, então, que as
transformações sociais estão diretamente ligadas às transformações tecnológicas.
Com o passar do tempo, a informação não mais refletiu processos locais, mas
sim em escala global. As distâncias foram diminuídas, a noção de tempo e espaço
mudou. As pessoas passaram a se socializar de maneira diferente e a presença
física já não é tão importante para haver uma relação. Sem barreiras físicas tornouse possível interagir a qualquer momento se fazendo presente na sociedade por
meio de um espaço virtual.
Diante do novo modo de tratar à informação a informática tem se tornado cada
vez presente no contexto atual e aos poucos o computador vai se tornando mais
necessário, dependente e como o seu uso é recorrente no trabalho, na escola e até
mesmo em casa, será indispensável que muitas pessoas aprendam a manuseá-lo.

1

A Sociedade da Informação, de acordo com Webster (1995 apud Galarça ), é representada por uma sociedade
na qual a informação é utilizada intensamente como elemento da vida econômica, social, cultural e política,
dependendo de um suporte tecnológico para se propagar, demonstrando que esse processo se tornou um
fenômeno social, instaurado dentro da sociedade.

13

2.2 A TECNOLOGIA NA SALA DE AULA
Sendo a escola responsável por transmitir conhecimento formal a grande parte
dos usuários das mais diversas tecnologias, ela não pode deixar de utilizar recursos
tecnológicos

no

processo

de

ensino-aprendizagem

para

dar

suporte

às

transformações citadas anteriormente.
A educação não tomaria outro rumo que não fosse acompanhar o crescimento
da tecnologia. O computador é uma máquina que possibilita testar ideias ou
hipóteses, que levam à criação de um mundo abstrato e simbólico, ao mesmo tempo
em que permite introduzir diferentes formas de atuação e interação entre as
pessoas. (Almeida, 2000).
Incluir recursos tecnológicos nas aulas tem se tornado cada vez mais
necessário, pelo fato de torná-las mais atrativas, proporcionando aos alunos uma
forma diferenciada de ensino. Para que todos os envolvidos no processo sejam
beneficiados, as questões sobre novas tecnologias na educação devem estar bem
consolidadas. O acesso à internet, com uma vasta diversidade de informação e o
adequado uso dos recursos de mídias e softwares, é uma necessidade cada vez
maior no que tange trazer a atenção do aluno para o objeto da aprendizagem.
Manusear Tecnologias da Informação e Comunicação, isso inclui o computador
e seus recursos, promove a oportunidade de adequação do contexto e das situações
do processo de aprendizagem ocorridos em sala de aula, proporcionando aos
professores

apresentar

de

forma

variada

os

conteúdos

das

disciplinas,

disponibilizando informações no momento apropriado de acordo com o interesse do
mesmo.
A aplicação adequada da informática na escola proporciona diversos benefícios
aos alunos, como: Habilidades de lidar com problemas, habilidades de pesquisa,
habilidades para desenvolver novos pensamentos, pode aumentar o intelecto,
abertura de diversas oportunidades, disponibilidade de conhecer novas informações
e também novas culturas, histórias de civilizações antigas histórias populares, isso
com acesso a internet.
Além das possibilidades especificadas acima de uma forma geral a inserção de
informática na escola proporciona vantagens do tipo: construção do conhecimento,
apropriação de novos conceitos científicos, construção de novas habilidades,
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competências em receber, armazenar e transmitir informações, habilidades de
comunicação.

2.3 DESAFIOS EM APLICAR TECNOLOGIA NA SALA DE AULA
Apesar de modificar a forma de trabalhar a transmissão do conhecimento, os
computadores e seus recursos devem ser usados como meio de atingir os alunos de
uma maneira mais atraente, se trata de mais uma ferramenta disponível aos
educadores para colaborar na tarefa de mediar o conhecimento.
O computador não foi criado com intuito inicial de ser usado na educação,
apesar de ser uma excelente ferramenta para esse fim, por isso é necessário
planejamento para que se possa fazer bom uso dessa ferramenta como um
instrumento de acesso mais rápido ao conhecimento, o mesmo deve ser utilizado
como auxiliador de professores e alunos. Valente comenta que a informática tem
sido utilizada tanto para ensinar sobre computação, como para ensinar praticamente
qualquer assunto através da computação. (Valente, 1993)
De forma ampla o computador tem provocado mudanças nas relações de
trabalho em diversas áreas, não seria diferente na escola.
Freitas afirma:
A verdadeira integração do computador na realidade da escola
supõe uma nova organização escolar mais descentrada, um
currículo mais flexível, a instauração de novos tempos escolares,
menos rígidos e programados, mudanças no próprio espaço da sala
de aula. E isto não acontece de um dia para outro: requer tempo,
ajudas específicas, incentivos, toda uma estrutura de apoio. (Freitas,
2008, p. 176)
A tecnologia nem sempre fez parte do cotidiano das salas de aula, com a
mudança da infraestrutura das escolas e muitas delas hoje são equipadas com
computadores, televisores, data shows e etc. Os professores necessitam de
atualização para que consigam dominar esses novos recursos. Martinez (2004)
afirma: a maioria dos professores em serviço não tem conhecimento sobre como se
utilizam essas ferramentas ou quais são suas possibilidades na sala de aula.
Não são todos os docentes que aceitam e buscam mudanças de atitudes, de
metodologias de uma hora pra outra, muitos possuem dificuldades em utilizar e
inserir recursos tecnológicos na metodologia aplicada em sala de aula.
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Mesmo as escolas sendo informatizadas, nota-se através das observações de
estágios que a preocupação é ensinar apenas os alunos a manusear as máquinas,
ensino tecnicista. Dessa forma mais uma vez torna-se evidente a preocupação com
a mudança da proposta pedagógica, é necessário rever a organização da escola, a
preparação do professor para conseguir inserir recursos tecnológicos para promover
o conhecimento.
Sobre o assunto Valente comenta:
[...] “a promoção dessas mudanças pedagógicas não depende
simplesmente da instalação dos computadores nas escolas. É
necessário repensar a questão da dimensão do espaço e do tempo
da escola. A sala de aula deve deixar de ser o lugar das carteiras
enfileiradas para se tornar um local em que professor e alunos
podem realizar um trabalho diversificado em relação ao
conhecimento. O papel do professor deixa de ser o de “entregador”
de informação, para ser o de facilitador do processo de
aprendizagem. O aluno deixa de ser passivo, de ser o receptáculo
das informações, para ser ativo aprendiz, construtor do seu
conhecimento. Portanto a educação deixa de ser a memorização da
informação transmitida pelo professor e passa a ser a construção do
conhecimento realizada pelo aluno de maneira significativa, sendo o
professor, o facilitador desse processo de construção”. (Valente,
1999, p. 17-18).
Não adianta apenas equipar uma sala com computadores e providenciar que
um profissional da área da Computação ensine os alunos a manusear a máquina, a
máquina deverá ser utilizada como ferramenta para alcançar de forma mais
agradável a atenção e o interesse dos educandos, o professor deve utilizar o
equipamento para fazer os alunos buscar o conhecimento e que os mesmos façam
isso de maneira cada vez mais autônoma e dessa forma o mestre será o facilitador
da busca do saber.
Muitas escolas têm colocado no currículo o ensino de Informática e equipado
laboratórios com diversas máquinas, no entanto apenas é ensinada a manipulação
da máquina, são ensinados noções de software e hardware e conceitos
computacionais. A grande ferramenta de apoio que é o computador passa a ser
utilizado de forma descontextualizada e os estudantes aprendem apenas a
manipular o instrumento não compreendendo em que momento aplicar para
potencializar outras áreas de conhecimento.
Com certeza essa não é a maneira como a informática deve utilizada no
ambiente escolar, a informática deve ser usada como suporte ao professor, mais um
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recurso na sala de aula, deve ser explorado tornando possível simular, praticar ou
vivenciar situações facilitando a compreensão de um conhecimento. (Borges, 1999)
Os recursos tecnológicos devem ser usados como mais uma ferramenta
pedagógica para auxiliar no processo de construção do conhecimento, o computador
deve ser usado como meio e não como fim, ele deve ser usado como um grande
recurso de suporte a aprendizagem.
Segundo Valente (1993) para a implantação dos recursos tecnológicos de
forma eficaz na educação são necessários quatro ingredientes básicos: o
computador, o software educativo, o professor capacitado para usar o computador
como meio educacional e o aluno, sendo que nenhum se sobressai ao outro. O autor
comenta que, o computador não é mais o instrumento que ensina o aprendiz, mas a
ferramenta com a qual o aluno desenvolve algo e, portanto, o aprendizado ocorre
pelo fato de estar executando uma tarefa por intermédio do computador.
A escola precisa promover ações que mobilizem o corpo docente sobre a
importância da utilização de tecnologias na Educação, o que inclui o computador e
seus recursos, certamente não será fácil promover uma mudança de paradigmas,
mas é preciso acreditar que a tecnologia será aliada na construção da prática na
sala de aula, isso não fará do professor um especialista na área, no entanto é
necessário criar condições e querer obter esse conhecimento.
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3- SOFTWARES LIVRE
3.1- SOFTWARE
Para falarmos sobre software é necessário que seja estabelecida a sua
definição, para que a explanação fique ainda mais clara Fernandes afirma sobre
software:
Software é uma sentença escrita em uma linguagem computável,
para a qual existe uma máquina (computável) capaz de interpretá-la. A
sentença (o software) é composta por uma sequência de instruções
(comandos) e declarações de dados, armazenável em meio digital. Ao
interpretar o software, a máquina computável é direcionada à realização de
tarefas especificamente planejadas, para as quais o software foi projetado.
(Fernandes2, 2002)

O mesmo autor ainda complementa dizendo que software pode ser entendido
como, qualquer programa desenvolvido para funcionar em computador, de forma
lógica, ou seja, não é algo palpável, no entanto, pode ser armazenado em mídias
magnéticas, ópticas ou eletrônicas para ser transportado. O programa ou software
irá possibilitar que o hardware, parte física do computador, funcione.
O sistema operacional é um software responsável por gerenciar outros
softwares em funcionamento no computador e o no Sistema Operacional (Linux,
Windows, Mac OS, etc.) apenas é possível gerenciar outros softwares que sejam
compatíveis com ele.
O S.O possibilita a comunicação entre o hardware (parte física) o os aplicativos
(parte lógica) do computador. Para que os dispositivos como: mouse, teclado,
monitor, impressora e etc. funcionem é necessário um Sistema Operacional. Para
que qualquer comando digitado no teclado, por exemplo, seja reconhecido por
qualquer programa instalado no computador, será necessário que o S.O estabeleça
a comunicação entre o hardware e o software a que o comando se destina. (Xavier,
2011).
O código-fonte dos sistemas operacionais era disponibilizado sem nenhum
problema entre os programadores, na Universidade dos Estados Unidos, nas
décadas de 60 e 70, onde a ideia era que todos pudessem contribuir para melhoria
do programa, no entanto esse comportamento começou a mudar a partir do
2

Retirado do site: http://www.cic.unb.br/~jhcf/MyBooks/iess/Software/oqueehsoftware.html. Acesso
em: 18/04/2017.
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momento que os computadores e softwares passaram a serem encarados como
produtos comerciais. (Cartilha de Software Livre, 2004).
Como as empresas começaram a vislumbrar uma estimativa de lucro sobre os
programas, passaram a não mais disponibilizar os códigos-fontes, vendiam os
softwares, mas não permitiam que eles fossem estudados e modificados, para que
outras empresas ou pessoas não obtivessem lucro também com o programa. Para
que pudessem proteger suas criações as empresas instituíram meios que
garantissem a integridade dos códigos fontes, como: licença com restrições, termo
de compromisso para que os programadores não divulgassem o conteúdo dos
softwares e em algumas situações as licenças só permitiam o uso em apenas um
computador.
Para as pessoas que divulgassem ou compartilhassem softwares proprietários,
o ato era classificado como pirataria. A Lei do Software3 preconiza que a utilização
de programa deve ser feito mediante contrato de Licença. Com base na legislação
de software o desrespeito do direito do autor de programa de computador pode
resultar em detenção de seis meses a dois anos ou multa, em casos mais severos,
podendo chegar a quatro anos de reclusão e multa.

3.2 CLASSIFICAÇÃO DOS SOFTWARES
Os softwares podem ser classificados em diversas categorias, são algumas
delas: Software Livre, Software Proprietário, Software Comercial, Software semilivre, Software em Domínio público, Shareware e Freeware.
O Software Livre permite sua utilização para qualquer princípio: modificá-lo
para que se adeque as necessidades de cada usuário, distribuição de maneira
gratuita ou não e também para estudá-lo, já que o acesso ao código fonte é liberado.
Software Proprietário: é proibida a cópia, redistribuição ou modificação,
controlado por licenças, qualquer alteração deverá ser autorizada pelo proprietário.
(Hexsel, 2002).
Software comercial: são desenvolvidos para que se possa obter lucro com sua
utilização, a maioria dos softwares comerciais são proprietário, porém existem
softwares livres comerciais.

3

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9609.htm. acesso em: 09/04/2017.
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Software semi-livre: não são livres, porém do mesmo jeito que os softwares
livres autorizam a utilização, distribuição, modificação, e cópia desde que não sejam
alcançados lucros. (Hexsel, 2002)
Softwares de domínio público: são adicionadas algumas restrições com
autorização do autor em sua redistribuição.
Shareware: não disponibiliza o código fonte, no entanto pode ser distribuído
sem problemas, mas para utilizar todos os recursos é necessário o pagamento de
licença.
Freeware: não disponibiliza o código fonte, dessa forma não pode ser
modificado, mas pode ser distribuído e utilizado.
Assim como os softwares proprietários os softwares livres também precisam de
registro sob uma licença, para que seja garantido o direito do autor, dessa maneira
foi criada a Fundação do Software Livre, por Richard Stallman. Para proteger o
objetivo principal de manter o software sempre Livre, Richard criou uma licença que
possibilitava a modificação, mas não o registro como software proprietário, a essa
licença ele deu o nome de Copyleft, que é o contrário de Copyright, licença que dá
direito autoral e exclusivo para exploração da obra. (Vogt, 2004)4
O Copyleft garante o reconhecimento do autor, no entanto permite que outras
pessoas possam melhorar, copiar e redistribuir. As escolas podem estudar o código
fonte dos programas e os alunos podem desenvolver ou melhorá-los, dessa forma o
software livre também colabora com a inclusão digital. (Vogt, 2004).

3.3 SOFTWARE LIVRE
O termo Software Livre tem, originário do Inglês free software, muitas vezes é
confundido como software gratuito, no entanto softwares gratuitos são os freewares.
Os softwares livres, também chamados de Open Sourse, que significa fonte aberta,
permitem modificações, distribuição e cópias, porém nada impede que em algum
momento seja cobrado algum valor sobre eles. (Branco, 2006).5
A fundação de software livre dispõe aos usuários quatro tipo de liberdade:
Executar o programa para qualquer propósito; estudar o funcionamento do programa
e adaptá-lo para as necessidades de cada usuário; distribuição de cópias de forma
4

Disponível em: http://www.comciencia.br/dossies-1-72/200406/reportagens/06.shtml. Acessado em:
22/04/2017.
5
Disponível em: http://vecam.org/archives/article710.html . Acessado em: 09/04/2017.
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que colabore com o próximo; aperfeiçoar o programa e liberar as melhorias de
maneira que toda a comunidade seja beneficiada. (Vogt, 2004).
Existem diversos softwares livres, porém o Linux que se tornou um sistema
operacional completo e o mais conhecido entre os softwares livres, seu criador foi
Linus Torvalds que tinha a intenção de criar um sistema que atendesse as suas
necessidades, mas que também atendesse a terceiros, logo que conseguiu construir
o sistema ele distribuiu e atualmente o Linux é muito utilizado por usuários
domésticos, por empresas e também por escolas, cada um realizando as
modificações necessárias para atender as suas demandas e isso só é possível por
se tratar de um software de código fonte aberto (open sourse).
Como o Linux é um sistema bem difundido na comunidade de Software Livre a
partir dele surgiram outras versões do sistema de código aberto: Debian, Suse,
Kurumim, Conectiva, ubuntu, cada uma delas para satisfazer a necessidade de
determinados grupos ou para corrigir alguns problemas de versões anteriores.

3.4 VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS SOFTWARES LIVRES
O fato de existir a liberdade para: copiar, estudar, executar, distribuir, alterar e
melhorar o software já proporciona uma série de vantagens, vale ressaltar que isso
acontece em função do software ser de código aberto. As características dos
programas livres aumentam o uso de tecnologia e com isso proporciona inclusão
digital, decorrente das vantagens que os mesmos apresentam, principalmente no
que diz respeito a flexibilidade e custo para implantação e uso.
De acordo com Hexsel (2002) é possível descrever as seguintes vantagens e
desvantagens da utilização do software livre:
Como o software livre não tem como objetivo principal a obtenção de lucro, ao
contrário do software proprietário o seu custo de desenvolvimento, instalação e
manutenção é baixo; para realizar atualizações os usuários não dependem
exclusivamente de fabricantes; não existe a possibilidade do fornecedor extinguir o
software, uma vez que o mesmo possui código aberto e vários usuários fazem a
manutenção de forma independente; é possível obter o software livre a custo
próximo de zero ou zero, pois muitas versões estão disponíveis para download na
internet; diferentemente do software proprietário que exige a atualização do
hardware constantemente, o software livre não necessita de hardware de ultima
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geração; antes da disponibilização do software eles são revisados para evitar erros
posteriores; é possível conseguir suporte em pouco tempo caso esteja conectado à
internet, mesmo se tratando de algo complexo, entre outros benefícios.
Possíveis desvantagens, sobre o olhar do mesmo autor:
Como o software pode ser adaptado às necessidades de cada usuário, as
interfaces são se apresentam de maneira uniforme; como os primeiros usuários das
mais diversas distribuições de softwares livres são da área, eles dominam muito bem
o que produziram e possuem facilidade de instalação e manutenção, os usuários
que não possuem muita habilidade na área terão um pouco mais de dificuldade para
executar as mesmas tarefas; atualmente o numero de técnicos qualificados para
oferecer manutenção nos sistemas livres ainda é pequeno levando em consideração
o números de usuários dos sistemas livres.

3.5 SOFTWARE LIVRE NA EDUCAÇÃO
Diante das modificações ocorridas na educação e da constante inserção de
novas tecnologias da informação, os computadores e seus recursos estão cada vez
mais presentes nas escolas, auxiliando professores e colaborando para melhoria na
qualidade do ensino, no entanto investir em tecnologia gera um custo elevado e
como essa necessidade é real cada vez mais os Softwares Livres podem colaborar
com essa nova perspectiva na educação por promover baixo custo de instalação e
manutenção, além da grande vantagem de possibilitar sua adaptação a necessidade
de cada escola, podendo os estudantes desenvolver novas versões e também
exercitar o aprendizado.
Os softwares livres são ferramentas que colaboram muito na educação, através
do seu baixo custo possibilita a estruturação de diversos laboratórios e projetos na
área de inclusão digital auxiliando no combate da exclusão social. De forma
generalizada eles possuem uma boa qualidade, não exigem que hardware seja de
ultima geração e com isso diminui bastante o custo de instalação e manutenção. Os
usuários de softwares livres possuem acesso ao código-fonte podendo fazer
alterações que julgar necessárias para atender a demandas específicas.
Um dos grandes desafios para as escolas públicas é possuir computadores de
ultima geração que acompanhe o desenvolvimento rápido dos softwares proprietário
que exige constantes atualizações de hardware, alimentados por uma ideologia de
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mercado, infelizmente essa não é a realidade da maioria das escolas e
universidades do Brasil. (Almeida, 2000).
Ainda sobre isso Almeida afirma:
Os sistemas operacionais proprietários modernos, para garantir
um fluxo de receitas financeiras constante, precisam criar em seus
usuários a percepção de que as constantes atualizações são
necessárias. Consequentemente tornam-se pesados e carregados
de penduricalhos tecnológicos desnecessários e não utilizados. Uma
consequência perversa desta necessidade mercadológica que as
empresas de software enfrentam é a criação de sistemas
operacionais viáveis apenas em computadores de última geração,
fora do alcance da maioria das escolas e universidades públicas.
Sistemas operacionais livres, por outro lado, têm como preocupação
central a funcionalidade e eficiência. Tradicionalmente podem ser
empregados em um amplo aspecto de computadores, dos mais
antigos aos mais modernos. (...). (ALMEIDA, 2000).
Conforme afirmou Almeida, os softwares proprietários são produzidos com o
objetivo de funcionar em máquinas cada vez mais atuais, e dessa maneira obriga os
usuários a realizar atualizações nos hardware em curto intervalo de tempo,
dificultando, por exemplo, a manutenção da tecnologia nas escolas públicas, pois
não dispõe de recursos suficientes para isso. Nesse sentido a implantação de
software livre colabora na resolução de problema dessa natureza.
Diversas escolas públicas já utilizam softwares de código aberto nos seus
laboratórios, o governo Federal nos seus projetos de informatização de escolas
públicas já utilizam softwares educacionais livres, computadores interativos com
lousas digitais também já funcionam com sistema operacional e aplicativos de
código aberto. No entanto é necessário avaliar se todos esses recursos estão
realmente colaborando para melhoria do aprendizado e para a mudança pedagógica
necessária para conseguir transmitir o conhecimento de maneira a atingir o maior
número de pessoas possíveis de maneira satisfatória.
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4 INFORMATIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS

Com base em documentos oficiais e revisão bibliografia, este capítulo tratará
dos programas de Informatização de escolas públicas e também fará uma breve
análise de alguns trabalhos voltados à informatização de escolas publicas em
algumas regiões específicas do País.
Com base no Programa de Informatização de Escolas Públicas do Ministério da
Ciência e Tecnologia e Inovação6 os principais objetivos de equipar as escolas com
recursos tecnológicos são: fomentar o uso da Tecnologia da Informação (TI) para a
melhoria do ensino público, a educação tecnológica e a capacitação de jovens e
adultos; estimular a criação de ambientes e projetos locais de acesso à informação e
a conteúdos digitais, nos meios rural e urbano; apoiar a aplicação de recursos de TI
para a difusão de conteúdos e aplicações nas áreas de Ciência, Tecnologia e
Inovação (C,T&I); fortalecer as culturas e competências locais e difundir o
conhecimento por meio de comunidades virtuais e redes sociais;e apoiar a
implantação de laboratórios de informática e o acesso a outros equipamentos de TI
que tenham finalidade educacional.
Conforme descrito no parágrafo anterior o objetivo de informatizar as escolas
publicas é proporcionar melhoria na qualidade de ensino, de modo que todos
possam ter a mesma oportunidade de aprendizagem, todos possam ter acessos aos
mesmos recursos. Nos parágrafos seguintes será tratando um pouco da história da
inserção de informática no Brasil.

4.1 BREVE HISTÓRICO DA INFORMÁTICA EDUCACIONAL NO BRASIL
4.1.1 - Projeto EDUCOM
Os trechos a seguir sobre o histórico da informática educacional no Brasil
foram baseados no trabalho da pesquisadora Neide Rodrigues Barea Tavares
(2002).
O projeto EDUCOM surgiu em uma época que o país ainda existiam muitas
dificuldades em adquirir softwares de outros países, isso aconteceu nos anos 80
6

Disponível em: <www.mct.gov.br/upd_blob/0217/217384.do> . Acesso em 08/04/2017.
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onde as iniciativas relacionadas à informática para educação aconteciam em escolas
privadas e em poucas universidades.
Em agosto de 1981 foi realizado um seminário nacional de Informática
Educacional, realizado por equipe formada de integrantes da Secretaria Especial de
Informática (SEI), Ministério da Educação e Cultura (MEC), Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e tecnológico (CNPq) e Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep). Após a realização desse seminário nasceu a ideia de criar projetos
pilotos de informática educacional em universidades, que serviram de base para o
projeto EDUCOM.
Em 1983 a comissão com representantes mencionados anteriormente elaborou
o projeto EDUCOM, que se dedicava a implantar centros-pilotos em universidades
públicas tendo como principais objetivos a pesquisa no uso de informática
educacional, capacitação de recursos humanos e a criação de um ambiente que
favorecesse a elaboração de políticas públicas no setor.
Entre outras metas o projeto EDUCOM teve como objetivo desenvolver a
pesquisa do da informática na educação, analisar como o aluno aprendia utilizando
recursos de informática e se isso melhorava a aprendizagem dele. Outro objetivo era
levar computadores para as escolas públicas. Em 1985 em virtude de algumas
dificuldades do governo com o fim da ditadura militar, problemas financeiros, o
projeto EDUCOM não pode mais se manter com a alegação de que o projeto já teria
cumprido sua meta e também pela não renovação de bolsas do CNPq.

4.1.2 PRONINFE/PROINFO
Em 1989, O Ministério da Educação, por meio da Portaria Ministerial nº
549/GM, formalizou-se o Programa Nacional de Informática Educativa – PRONINFE.
Este programa tinha por finalidade desenvolver a informática na educação, “através
de projetos e atividades, articulados e convergentes, apoiados em fundamentação
pedagógica sólida e atualizada, de modo a assegurar a unidade política, técnica e
científica imprescindível ao êxito dos esforços e investimentos envolvidos” (Tavares,
2002).
Com inicio das atividades em 1990, o PRONINFE funcionava através de
centros de informática espalhados por vários estados, outra característica do
programa foi a formação de professores dos três níveis, também a área de
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educação especial e em nível de pós-graduação. Não existe registro da extinção dos
projetos de informatização das escolas públicas, no entanto nota-se a incorporação
de outros projetos e com isso a modificação da estrutura inicial. Como aconteceu
com o PRONINFE-PROINFO.
O PROINFO (Programa Nacional de Informática de Educação) foi lançado em
abril de 1997, com o objetivo de formar 25 mil professores e atender a 6,5 milhões
de estudantes, através da compra e distribuição de 100 mil computadores
interligados à internet. (Tavares, 2002).
O Objetivo principal do PROINFO é introduzir a informática na rede pública de
ensino utilizando técnicas de produção, armazenamento e transmissão de
informações, proporcionar inclusão digital, alfabetização digital e também integrar e
coordenar o serviço de computação, comunicação e informação.
As políticas públicas, nos últimos anos, têm impulsionado as ações
relacionadas à utilização de tecnologias, com isso a partir de 12 de Dezembro de
2007 o PROINFO passa a ser o Programa Nacional de Tecnologia Educacional
através do Decreto nº 6.300, criado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC)
tendo como principal objetivo promover o uso pedagógico das tecnologias de
informação e comunicação nas redes públicas de educação básica.
Com base em informações do site oficial do MEC7, o ProInfo disponibiliza às
escolas recursos digitais, computadores e conteúdos educacionais, para receber
esses recursos basta que os Estados e Municípios garantam a estrutura adequada
para acondicionar os equipamentos e se responsabilizem por capacitar os
educadores para utilizar essa tecnologia.
Outra ação integrante do ProInfo é o projeto um computador por aluno (UCA),
o objetivo da implantação desse projeto foi aumentar a utilização de tecnologias da
informação e comunicação na educação, essa iniciativa levou a distribuição de
computadores portáteis aos alunos da rede publica de ensino, o Projeto piloto UCA
contemplou 300 escolas brasileiras com os laptops. (Equipe UCA/Bahia8, 2013).
Ainda outra ação do ProInfo foi a distribuição de tablets no ensino público, com
objetivo do uso didático-pedagógico das tecnologias da informação e comunicação
no dia-a-dia das escolas, oferecendo recursos de multimídia e digitais. Alguns
requisitos para que as escolas receberem os tablets foram: ser escola urbana de
7
8

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/proinfo/proinfo. Acesso em 18/05/2017.
Disponível em: https://blog.ufba.br/ucabahia/breve-historico-do-projeto-uca/. Acesso em 14/05/2017.
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ensino médio, ter internet banda larga, laboratório do ProInfo e rede sem fio. Alguns
conteúdos educacionais também foram desenvolvidos a traves do ProInfo, como
exemplo: Portal do Professor, a TV Escola o DVD Escola, Portal domínio Público e
Banco Internacional do Objetos Educacionais (disponível no site do MEC).

4.1.3 GESAC
O GESAC é um programa do Governo Federal, com o objetivo de promover
inclusão digital, oferece ferramentas em tecnologias da informação e comunicação.
Seu objetivo é promover a inclusão digital em todo território nacional. O Gesac foi
criado em 13 de março de 2002, com a intenção de beneficiar comunidades de
diversas classes sociais em todo o Brasil. (Brasil, Cartilha do Programa GESAC,
2007).
As diretrizes do Programa GESAC são as seguintes: promover a inclusão
digital; ampliar o atendimento às instituições públicas para acesso à internet;
contribuir para universalização do acesso à internet; incentivar a prática de trabalhos
colaborativos; incentivar a formação de redes de conhecimento; incentivar o uso de
software livre e incentivar o desenvolvimento da comunidade beneficiada. (Brasil,
Cartilha do Programa GESAC, 2007).
O programa constituiu pontos de presença em diversas localidades do território
nacional, onde qualquer cidadão pudesse navegar pela internet e ter um endereço
eletrônico. Em 2007 o GESAC estava presente em 2.100 (dois mil e cem) municípios
com mais de 3.400 pontos instalados. (Brasil, Cartilha do Programa GESAC, 2007).

4.2 INFORMATIZAÇÃO DE ESCOLAS EM BELO HORIZONTE - MG
Geórgea Ramos (2010) na sua pesquisa para obtenção de Titulo de Mestre em
escolas de Belo Horizonte, Minas Gerais, destacou como se dá a utilização dos
recursos tecnológicos presentes nas escolas públicas da cidade, os investimentos
foram realiados através do ProInfo e pela Prefeitura da cidade. A pesquisa
aconteceu em nove escolas municipais que foram contempladas com os laboratórios
no processo de informatização.
A conclusão da pesquisadora a respeito da utilização dos recursos
disponibilizados pelo programa ProInfo e pela prefeitura foi que é necessário que
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sejam adotadas políticas educacionais voltadas para inclusão digitais nas escolas,
para que o professor e o aluno possam se preparar para a nova realidade do ensino
através de recursos tecnológicos.
A pesquisadora ainda afirma que falta um projeto pedagógico definido para
utilização dos laboratórios de computadores. Existem professores que não
reconhecem o computador como uma ferramenta aliada para prática do ensino, por
esse trazer muitas informações referentes às aulas de forma rápida e precisa.
Outra observação importante da pesquisadora foi os diretores mostram pouca
participação nos projetos de Informática desenvolvidos pelos professores. Ela afirma
que as diretorias das escolas ainda estão focadas em outros assuntos como
desentendimento entre alunos, falta de lanche, organização de quadro de horários
de professores.

4.3 INFORMATIZAÇÃO DE ESCOLAS NA PARAÍBA
Joaquim Gomes Barboza Neto (2014) para obtenção do titulo de Especialista
na área de Práticas Pedagógicas Interdisciplinares realizou uma pesquisa sobre o
ProInfo na Paraíba a partir de informações disponibilizadas no portal do Ministério da
Educação

(MEC), do Governo da Paraíba e na Coordenação Estadual do

Programa.
Através da sua pesquisa, Joaquim coletou depoimentos dos beneficiados pelo
programa por segmento. Os gestores do Programa afirmaram que os objetivos do
eram: capacitar os professores, criar novas alternativas metodológicas, diversificar a
prática pedagógica, incentivar a criatividade, aproximar o estudante do processo de
ensino aprendizagem, melhorar a qualidade de educação do Estado.
As falas dos professores referentes ao PronInfo

diziam que a tecnologia

proporciona um melhor trabalho dos docentes, facilita o planejamento das aulas,
acesso aos livros e bibliotecas digitais. Os Coordenadores do Programa acreditam
que as novas tecnologias são ideais para enriquecimento das atividades
pedagógicas e para melhoria da educação do Estado. Os alunos e os pais dos
mesmos demonstram uma expectativa de evolução, os alunos acreditam que o
aprendizado será mais motivador e dinâmico. Os pais acham que os novos recursos
computacionais é a possibilidade de mais organização dos filhos nos estudos. Os
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diretores de escolas afirmam que as novas tecnologias facilitam a administração
escolar no dia-a-dia
Neto conseguiu concluir com a sua pesquisa que apesar do ProInfo ser um
programa significativo, ainda se encontra em fase de implementação e por isso
ainda enfrenta dificuldades de alcançar os seus reais objetivos. Após avaliação do
número de professores efetivos existentes na Paraíba nota-se que o a quantidade
daqueles que participam de formação para o desenvolvimento das Tecnologias da
Informação e Comunicação ainda é pequeno.
Neto pontua a necessidade de reflexão sobre os currículos escolares na
formação superior dos futuros professores, segundo o mesmo, isso poderia garantir
profissionais com preparação melhor para aplicar as novas tecnologias na rede
publica de ensino. Ao final da sua pesquisa Neto enfatiza a necessidade de uma
reflexão mais aprofundada sobre as relações entre tecnologia e ensino.
4.4 INFORMATIZAÇÃO DE ESCOLAS EM DOURADOS – MS
Ednei Nunes Oliveira (2001) para obtenção do titulo de Mestre na área de
Engenharia de Produção realizou uma pesquisa sobre a utilização dos laboratórios
de informática do PROINFO na cidade de Dourados no Mato Grosso do sul. A
Pesquisa foi realizada em 07 escolas que possuíam laboratórios de Informática
montados pelo PROINFO.
Após realização de pesquisa descritiva que foi composta de observação,
questionários e entrevistas aos coordenadores e professores que atuavam nas
escolas com laboratórios do Programa, o pesquisador, entre outras conclusões,
afirma que a implantação do ProInfo na cidade de Dourados está facilitando o
desenvolvimento de atividades no processo de ensino-aprendizagem tanto para o
professor como para o aluno; os recursos dos laboratórios de informática
constituem-se excelentes materiais de apoio tanto na pesquisa como na produção
de novos conceitos; parte dos professores que foram capacitados não estão
utilizando o que aprenderam com os alunos; os laboratórios de informática estão
sendo utilizados para desenvolvimento de projetos disciplinares, interdisciplinares,
bem como, atividades com alunos sem a elaboração de projetos; faz-se necessário
que os professores sejam capacitados e assessorados continuamente, tendo acesso
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aos mecanismos necessários à utilização adequada dos laboratórios de informática
das escolas.
O Pesquisador conclui depois da análise dos resultados que a utilização dos
recursos dos laboratórios de informática se constitui como excelente material de
apoio para transmissão de conhecimento, levando em consideração que os
professores precisam tomar cuidado para não transforma o computador e apenas
uma máquina capaz de receber informação, mas sim que eles possam fazer isso de
maneira crítica.
Oliveira (2001) ainda na no seu trabalho de mestrado afirma que a qualidade
da aprendizagem aumentou e o comportamento dos alunos melhorou após o
desenvolvimento de atividades nos laboratórios de informática. Os professores
precisam de capacitações continuadas para que possam sempre dominar a
ferramenta e os recursos disponíveis. Sobre a mudança de práticas e paradigmas,
ficou evidente que é necessário uma adaptação na estrutura organizacional e
também no modelo pedagógico tradicional.
Após a análise da utilização de recursos computacionais em três localidades
distintas, através dos autores citados acima, é possível concluir que o computador e
seus recursos colaboram muito para melhoria da educação, proporcionando aos
professores e alunos deferentes formas de ensinar e aprender, no entanto algumas
questões que precisam ser melhoradas foram observadas pelos pesquisadores,
como por exemplo: melhoria de políticas educacionais voltadas para inclusão digital
nas escolas, necessidade de projeto pedagógico definido para utilização de
laboratórios, programa de capacitação para os professores, formação dos novos
professores de maneira que dominem os recursos tecnológicos, utilização dos
recursos tecnológicos de forma crítica e não como apenas uma ferramenta qualquer.
No capitulo seguinte serão apresentadas as condições das escolas da cidade
de Valença na Bahia, os diretores serão entrevistados e darão a dimensão da
utilização de recursos tecnológicos na educação básica dos estudantes valencianos.
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5 ANÁLISE NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE VALENÇA QUANTO Á
INFORMATIZAÇÃO
Para que fosse possível obter um cenário de como se encontra a
informatização nas escolas públicas de Valença foram feitas visitas às escolas para
observar quais os recursos tecnológicos que elas possuíam, em que condições
estavam e como eram utilizados, foram realizadas entrevistas e retiradas fotos da
infraestrutura das mesmas.
Nesse capitulo serão expostos os dados das entrevistas realizadas nas
escolas. Foram visitadas seis escolas e os responsáveis, diretor, vice-diretor e
coordenadores, dependendo da disponibilidade foram entrevistados, além da
entrevista foram observados quais recursos tecnológicos a escola possui. A
entrevista contêm dez perguntas que serão anexadas no final deste trabalho. Irei
apresentar a realidade de cada escola utilizando como base as respostas dos
entrevistados e algumas fotos das escolas. Durante os relatos identificarei as
escolas como “E1” até “E6” e os responsáveis como “R1” até “R6”.
As escolas visitadas para que fosse possível obter uma visão da
Informatização das escolas na cidade de Valença foram:

NOME DA ESCOLA

NÍVEL DE
ENSINO

Escola Municipal Padre José de Souza

Fundamental II

Escola municipal da Baixa Alegre

Fundamental II

Escola Estadual Gentil Paraíso Martins

Fundamental II

Escola Municipal Dário Galvão de Queiroz

Fundamental II

Escola Estadual João Leonardo da Silva

Ensino médio

Escola Municipal Augusta Messias

Fundamental II

A entrevista com os responsáveis foi muito importante, pois, foi possível
estabelecer a conversa por um determinado tempo e também notar as impressões
dos entrevistados ao falarmos sobre os assuntos relacionados a informatização da
escola. Sobre a técnica da entrevista Ribeiro afirma:
“A técnica mais pertinente quando o pesquisador quer obter
informações a respeito do seu objeto, que permitam conhecer sobre
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atitudes, sentimentos e valores subjacentes ao comportamento, o
que significa que se pode ir além das descrições das ações,
incorporando novas fontes para a interpretação dos resultados pelos
próprios entrevistadores.” (Ribeiro, 2008, p 141).

5.1 ESCOLA 01
Na E1 foi possível notar que o recurso tecnológico utilizado na sala de aula
resume-se ao data show, foi o único recurso tecnológico presente efetivamente
durante as aulas. Não existe o equipamento em todas as salas, os professores
fazem um rodízio. A escola possui acesso à internet apenas na área administrativa,
possui computadores disponíveis para as demandas administrativas.
Sobre laboratório de Informática a E1 não possui, já existiu em algum
momento, que a R1 não conseguiu precisar, eram um sistema multiterminal onde um
computador alimentava cinco monitores. O laboratório foi montando através do
programa GESAC do Governo federal, programa que foi tratado no terceiro capitulo
desse trabalho, que tem como objetivo promover a inclusão digital. Com base nas
informações de R1, não foram realizadas as manutenções devidas nos
computadores e o programa foi desativado sem aviso prévio, a empresa responsável
desativou o fornecimento de internet e posteriormente retirou o equipamento.
R1 considera extremamente relevante a utilização de tecnologias na educação,
pois a mesma afirma que existe muita tecnologia disponível atualmente. Segundo
ela alguns professores da escola já participaram de um curso de informática com o
objetivo de posteriormente ensinar aos colegas, mas isso não aconteceu. Apesar de
afirmar que as aulas se tornam mais dinâmicas, que os alunos prestam mais
atenção, a inclusão de tecnologias da informação não está presente no Projeto
Pedagógico da escola. Questionada sobre qual o principal motivo que impede a
inserção de tecnologias nas aulas, R1 responde: “os professores ainda não
dominam a tecnologia.” Como sugestão em relação à informatização da escola, ele
sugere: montagem de um laboratório de informática, inserção de tecnologia nas
aulas. Apesar de todo esse relato, quando questionada sobre qual nota ela daria ao
nível de informatização dessa escola, a mesma responde: “Nota 10 para essa
comunidade. Mas os alunos não tem acesso.”.
Fotos do antigo laboratório da Escola 01:
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5.2 ESCOLA 02

Na E2 fui muito bem recebido, a R2 considera relevante à utilização de
tecnologias na educação por vivermos na era da tecnologia, a escola não possui
laboratório de informática montado, entanto possui computadores e net books há
cerca de quatro anos guardados aguardando montagem, a pretensão é montá-los
ainda esse ano, R2 não soube informar o nome do projeto que forneceu os
computadores, mas afirma que foi investimento do Governo Federal. A escola possui
data show, notebooks para uso dos professores, os alunos não possuem acesso à
internet. A intenção é que após a montagem do laboratório os alunos possam além
de assistir aulas, também realizar pesquisas e trabalhos de todas as disciplinas.
Questionada sobre a capacitação dos professores a mesma respondeu: “nunca
recebemos curso de informática, está prometido. Eu acho necessário”. Com o pouco
recurso tecnológico que já foi utilizado, o data show, R2 relata que as aulas ficam
mais dinâmicas, os recurso prende a atenção dos alunos.
O projeto pedagógico da escola contempla a utilização de informática na
educação, foi afirmado que os professores utilizam os recursos, data show, nas
aulas. Com base na experiência profissional da entrevistada, o que impede os
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alunos de usufruírem de aulas com recursos informatizados é a falta de capacitação
dos professores e a falta de infraestrutura. Como sugestão para melhoria da
realidade do ensino e relação as novas tecnologias, R2 aponta a falta de um
professor de Informática na escola. A nota atribuída pela entrevistada ao nível de
informatização da escola foi 05 (cinco), salientando que os alunos não possuem
acesso à internet e não existe computador disponível para os alunos manusearem.
Fotos dos equipamentos que estão guardados há aproximadamente 4 anos:
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5.3 ESCOLA 03

A Responsável pela terceira escola atendeu a solicitação de responder a
entrevista com muito boa vontade. Quando perguntada sobre o que a mesma
achava sobre a utilização de tecnologia na educação ela respondeu que considera
relevante, pois proporciona praticidade, rapidez e fluidez de informação. A E3 possui
internet disponível aos alunos via wifi, TV nas salas de aula, data show DVD e
caixas de som, já possuiu laboratório montado pelo Governo Federal através do
Programa Proinfo, no entanto há pouco tempo a gestão da escola desmontou o
Laboratório e realocou as poucas máquinas que ainda estavam funcionando para
área administrativa da escola, pois já estava sem computadores para dá
continuidade a demanda. Desse modo os alunos não possuem computadores
disponíveis para realização de pesquisas e trabalhos.
Segundo R3 os professores nunca receberam nenhum tipo de treinamento na
área de informática, ela considera importante. Questionada se foi possível notar
melhoria na qualidade de ensino ao ser utilizado algum recurso de tecnologia da
Informação e Comunicação durante as aulas, ela responde que sim, houve aumento
do interesse dos alunos na aula. Sobre o projeto pedagógico da escola R3 afirma
que contempla a inserção de tecnologias nas aulas, porém, ratifica a necessidade de
revitalização do laboratório e esclarece que não são todos os professores que estão
preparados para lidar com essa realidade.
Com base na experiência da entrevistada os alunos não usufruem de
tecnologias da informação e comunicação durante as aulas devido “a falta de
recurso materiais e humano, pessoas capacitadas para trabalhar nessas áreas, falta
disciplinas específicas de informática. As sugestões proposta por E3 foram:
manutenção dos computadores e ferramentas, não basta apenas o fornecimento,
além disso é necessária capacitação dos funcionários da escola. A nota atribuída
para o grau de informatização da escola foi 7, segundo a mesma os professores
utilizam as ferramentas que estão ao alcance deles. Não foi possível retirar fotos
pois o laboratório foi desativado.

5.4 ESCOLA 04
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Questionada sobre a relevância de utilização de tecnologia na educação R4
respondeu que é relevante, pois hoje vivemos na era da informação e tecnologia e
que esses recursos enriquecem muito as aulas. Já existiu laboratório de informática,
mas atualmente só existe a sala. A escola dispõe de data show, já teve internet sem
fio, porém vândalos roubaram o roteador que transmitia a internet do mesmo jeito
que roubaram os computadores do antigo laboratório. O laboratório existente
anteriormente foi montado através do programa Proinfo, do Governo Federal. R4
afirma que as máquinas que apresentaram defeito não foram concertadas. Alguns
professores da E4 já tiveram um curso de informática oferecido por uma ONG. A
utilização de tecnologia da informação e comunicação não está presente no projeto
pedagógico da escola, segundo R4, por falta de recursos. Segundo a entrevistada o
vandalismo praticado na escola é o principal motivo que impede os alunos de ter
acesso a tecnologias durante as aulas. R4 ainda sugere que sejam realizados
investimento na segurança do bairro e na manutenção dos próximos recursos que
forem disponibilizados à escola. Nota atribuída pela entrevistada para o nível de
informatização da escola foi zero, ainda ressaltou que o bairro não possui nenhuma
segurança.
Através da visita observei que a escola possui muitas grades, todas trancadas.
A entrevistada afirmou que até para sair de uma sala para outra é necessário trancar
a sala para que os pertences não sejam furtados.
Fotos retiradas da sala onde funciona antiga sala de informática:
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5.5 ESCOLA 05

O entrevistado na escola 05 respondeu que a utilização de tecnologia da
informação na educação é relevante, pois vivemos em uma era digital, segundo ele,
a tecnologia é fundamental para o desenvolvimento do homem e da sociedade. A
escola possui laboratório de informática com internet, possui também data show. O
laboratório foi montado pelo Proinfo, programa do Governo Federal em 2008.
Atualmente o laboratório é utilizado para os alunos ter acesso à internet, realizar
pesquisas e também para aulas de diversas disciplinas. Os professores desta escola
receberam curso de informática fornecido pelo governo do estado, foi disponibilizado
para todos os professores do estado. Segundo R5, o curso foi suficiente para suprir
as necessidades desta escola. R5 afirma que a inserção de tecnologias da
informação e comunicação nas escolas, torna as aulas mais dinâmicas. O projeto
pedagógico da escola contempla a inclusão de tecnologias nas aulas. R5 aponta
como principal motivo para os alunos não usufruírem de recursos tecnológicos nas
aulas a falta de infraestrutura, segundo ele existe vontade, conhecimento, mas a
infraestrutura não colabora. O entrevistado critica a falta de investimento em
tecnologia na escola, sugere que sejam feitas parcerias entre instituições, cursos de
formação que demonstre como trabalhar as tecnologias de forma mais efetiva. Ele
avalia a o nível de informatização da escola em 08 (oito) administrativamente e 05
(cinco) pedagogicamente.
Fotos do laboratório da escola 05:
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5.6 ESCOLA 06

Questionada sobre a relevância da utilização de tecnologia na educação R6
respondeu que considera relevante, pois proporciona aulas mais dinâmicas,
criativas, interessantes é possível inovar na sala de aula. A escola possui data show
em uma sala de vídeo, notebook, computadores com internet e um laboratório de
informática, onde a maioria dos computadores não está funcionando, o laboratório
montado pelo programa do Governo Federal, Proinfo. Atualmente os computadores
que funcionam no laboratório são utilizados para pesquisas, reuniões, projetos e
eventos. Alguns professores da escola já participaram de um curso de informática
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fornecido por uma ONG, segundo a entrevistada, o curso não foi suficiente para
supri as necessidades da escola.
R6 afirma que com a utilização de recursos de informatização e comunicação
há melhoria na qualidade de ensino, segundo a mesma, os alunos prestam mais
atenção por conta do recurso. O projeto pedagógico da escola não contempla a
inserção de tecnologias de informação e comunicação nas aulas, mas R6 afirma que
eles utilizam. Para ela o que mais impede os alunos de usufruir desses recursos é a
falta de infraestrutura da escola nesse sentido, a sugestão proposta é a aquisição de
mais equipamentos e melhoria nas condições das salas de aula. A nota atribuída ao
nível de informatização da escola foi: 06 (seis) para área administrativa e 05 (cinco)
para área pedagógica, apesar de R6 ter pensado e comentado em atribuir zero.
Fotos do laboratório e sala de vídeo da escola 06:
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5.7 ALGUMAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Alguns gráficos que mostram a realidade das escolas. Foi possível construí-los a
partir das respostas das entrevistas:
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho teve como objetivo realizar um estudo bibliográfico a respeito dos
projetos de informatização de escolas públicas e também um estudo de caso
descritivo de algumas escolas em Valença-ba. A pesquisa bibliográfica teve como
base autores como: Almeida (2000), Tavares (2002), Ramos (2010), Barbosa
(2014), Oliveira (2001), entre outros autores e informações oficiais do Governo
disponível nos sites.
Inicialmente foi necessário realizar uma explanação a respeito da inserção de
recursos computacionais e tecnológicos nas escolas e nas salas de aula, assunto
tratado no primeiro capítulo que trouxe informações sobre a utilização da tecnologia
na sociedade atualmente, a utilização da tecnologia na sala de aula e os desafios de
aplicar tecnologias nas salas de aula.
O terceiro capítulo trouxe informações sobre softwares e deu uma atenção aos
softwares livres, mostrando vantagens e desvantagens da sua utilização, tudo isso
devido a grande parte dos laboratórios montados pelo governo oferecer esses
softwares nos computadores.
O quarto capítulo explanou os programas de informatização existentes no
Brasil, fez um breve histórico sobre eles e logo após mostrou brevemente exemplos
da aplicação dos projetos de informatização de escolas públicas em Belo Horizonte
– MG, Dourados – MS e no estado de Pernambuco.
No quinto capitulo foi possível escrever sobre os dados da pesquisa nas
escolas de Valença. Foram visitadas 06 (seis escolas) e em cada escola foi possível
notar uma realidade diferente apesar de desfechos parecidos no que tange a
informatização. A partir de agora falarei sobre minhas conclusões a respeito da
pesquisa de campo realizada em 06 escolas da cidade de Valença.
Através das entrevistas realizadas com os responsáveis de casa escola foi
possível coletar tanto as respostas como as impressões que cada um mostrava ao
responder, isso foi importante. Cada escola possui características próprias no que
tange ao assunto informatização, a escola 01 utiliza como ferramenta tecnológica
apenas um data show, possui aceso à internet apenas para os setores
administrativos e o único laboratório que possuíam com 05 (cinco) máquinas, foi
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desativado por falta de manutenção, além disso, os professores não dominam a
tecnologia de forma que possam incluí-la nas suas aulas.
A Escola número 02 não possui laboratório montado, no entanto, possui
equipamentos (computadores e notebooks) guardados a cerca de 04 (quatro) anos
em caixas. Possui data show que alguns professores utilizam, não disponibiliza
acesso à internet para os alunos, por questões próprias e os professores que
compõe o quadro nunca tiveram um curso da área de tecnologia da informação e
comunicação por parte do governo.
A Escola 03 desmontou o que restava do laboratório para requalificar os
computadores da administração da escola. Apesar de possuir internet disponível
para os alunos, os professores não utilizam esse recurso. Nunca houve treinamento
para os professores, fornecido pelo governo.
A Escola 04 já possuiu laboratório de informática, mas devido ao alto índice de
violência e a falta de segurança no bairro a qual a mesma está situada, quase tudo
que estava no laboratório foi roubado, os setores administrativos da escola não
possuem computadores, tudo é feito no papel e em casa, nos computadores
pessoais as informações são digitadas e enviadas por e-mail, se necessário. Até
mesmo o roteador, que transmitia a internet sem fio, foi roubado. Ainda assim o
laboratório não tinha a manutenção devida quando estava funcionando. Os
professores nunca receberam nenhum curso da área de tecnologia por parte do
governo.
A Escola 05 possui laboratório de informática montado pelo Proinfo no ano de
2008, no entanto só funcionam cerca de 05 (cinco) máquinas. A escola também
possui data show, mas poucos professores utilizam por falta de conhecimento em
manusear o recurso. Para os professores interessados houve um curso de
informática promovido pelo Governo do estado, ainda assim acredita-se que é
necessários cursos com ênfase na utilização de informática nas mais diversas
disciplinas.
A Escola 06 possui laboratório, mas poucos computadores funcionam, Possui
sala de vídeo com data show, os professores nunca fizeram curso de informática
promovido pelo Governo.
Após a análise do histórico da Informática na Educação, a analise da
transformação dos programas sempre para beneficiar a qualidade de ensino e as
visitas a as escolas na cidade de Valença é possível concluir que existe iniciativa da
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parte do Governo Federal para Inclusão de tecnologias da Informação e
comunicação nas escolas da rede pública de ensino, no entanto essa ação não está
acontecendo de forma plena. Todas as escolas que visitei possuem ou já possuíram
laboratório com equipamentos fornecidos pelo Governo Federal, porém não foram
tomadas medidas efetivas dos governos locais ou do próprio Governo Federal para
que esses equipamentos cumprissem o seu real objetivo. É inadmissível que uma
escola tenha em seu poder há cerca de quatro anos computadores guardados por
falta de alguém para realizar a montagem. Apesar dos programas preverem
manutenção periódica das máquinas, isso não ocorreu de forma efetiva. Não adianta
montar salas com computadores e outros recursos quando os professores não
dominam nem a máquina quem dirá conseguir utilizar os recursos tecnológicos nas
suas aulas das mais variadas disciplinas.
Após a pesquisa, posso afirmar que em nenhuma das seis escolas é possível
desenvolver aulas com recursos tecnológicos de forma satisfatória devido a todos os
problemas e situações listadas nos últimos parágrafos.
Ao final desse trabalho registro a importância dele para minha formação, pois
como futuro professor, pude vivenciar e analisar as condições de trabalho com
muitas adversidades, problemas e também soluções e com a produção de uma
pesquisa como essa pude também refletir sobre a formação do professor de forma
que possa incluir tecnologias de informação e comunicação nas suas aulas, para
que assim os alunos possa colher os frutos que esses recursos proporcionam.
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CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
ENTREVISTA

1º Você considera relevante a utilização de tecnologias na educação? Por quê?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________
2º Existe ou já existiu laboratório de Informática ou recursos tecnológicos na escola?
Possui acesso a internet?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________
3º Se existe, foi montado por algum programa especifico do governo?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________
4º Como eles são utilizados atualmente?
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________
5º Os professores já receberam algum tipo de treinamento para utilizar os recursos
de informatização? Se sim, foi suficiente?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________
6º Caso já tenha sido utilizadas tecnologias da informação e comunicação na escola,
foi possível notar alguma diferença na qualidade do ensino?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________
7º Existe atualmente no projeto pedagógico da escola a inclusão de tecnologias de
informação e comunicação nas aulas?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________
8º Com base na sua experiência profissional e levando em consideração que
vivemos na era da tecnologia. Qual a barreira existente hoje que impede os de
usufruir de aulas com recursos tecnológicos?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9º Você tem alguma sugestão ou critica referente à informatização da escola?
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
10º De zero a dez, como você avalia o grau de informatização dessa escola?
_______________________________________________________________

