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RESUMO 
 
A pesquisa teve como objetivo estudar a proposta de formação continuada do 
PROINFO Rural na Amazônia Ocidental, na área rural de Nova Mamoré-RO, que 
compreende a maior parte do atendimento da Educação Básica deste Município. 
Com base na análise de documentos oficiais como Regimento Interno, Projeto 
Político Pedagógico, Processo de Autorização e Funcionamento das Escolas 
delineamos o que os professores recordam sobre a formação continuada do 
PROINFO Rural e o que contribuiu para sua atuação em sala de aula. O presente 
estudo caracterizou-se como um estudo de caso, desenvolvido sob uma abordagem 
quali-quantitativa. O lócus da pesquisa foi sete escolas municipais rurais, sendo 
duas delas escolas multisseriadas. Os participantes foram os professores que 
cursaram a formação continuada do PROINFO Rural, como também os professores 
que não o cursaram, por entendermos que estes fazem parte do processo de 
ensino-aprendizagem por meio dos recursos tecnológicos. Os dados empíricos 
foram obtidos por meio da análise dos documentos oficiais das escolas municipais 
rurais, da aplicação de questionário e de entrevista semiestruturada. Após a 
obtenção dos dados, eles foram tratados e analisados por meio da análise 
exploratória. Os resultados apontam que o número de professores que cursaram a 
formação do PROINFO Rural é irrisório se comparado à imensidão geográfica do 
município, que tem oito escolas polos rurais e 44 multisseriadas rurais, perfazendo 
um total de 52 escolas rurais, versus cinco escolas urbanas. Uma das conclusões a 
que se chegou com a realização da pesquisa foi que em determinadas escolas que 
foram contempladas com o laboratório de informática do programa PROINFO Rural 
ainda conservam os computadores em funcionamento, enquanto alguns não 
funcionam por inexistir manutenção ou não são utilizados em razão da inadequação 
da rede elétrica. Em relação à desistência dos professores, o principal motivo foi o 
local de realização do curso, distante de suas escolas. Também houve demora para 
obter informação, que não chega no tempo hábil para a inscrição no curso de 
formação continuada, o que explica haver escolas sem nenhum professor que 
cursou a capacitação do PROINFO. A presente dissertação relatou o percurso de 
pesquisa e apresentou a realidade do programa do governo federal PROINFO Rural 
em algumas escolas rurais do município de Nova Mamoré, destacando a sua 
reminiscência para a prática pedagógica dos professores.  
  

Palavras-chave: Formação continuada; Programa PROINFO Rural; Prática 
pedagógica. 



 FERREIRA, Leidiane da Silva. Study of Rural PROINFO in the Western Amazon: 
recollection of pedagogical practices from teachers of Nova Mamoré (RO)'s 
municipal public network. 133f. (M. Ed. Dissertation) - Postgraduate Program in 
Education, Federal University of Rondônia, Porto Velho (Brazil), 2015.  
 
 

ABSTRACT 
 
 

The research aimed to study Rural PROINFO's continuing education project in the 
Western Amazon, inside the rural area of Nova Mamoré (RO), which accounts for the 
major part of basic educational service in this Municipality. Based on the analysis of 
official documents such as Internal Regulation, Political Pedagogical Project and 
Authorization and Operation of Schools Process, we outlined what teachers recollect 
of Rural PROINFO's continuing education and its contributions for their classroom 
performance. This study was characterized as a case study, designed under 
qualitative and quantitative approaches. The research locus was seven rural public 
schools, two of them multigrade schools. Participants were teachers who attended 
Rural PROINFO's continuing education program, as well as teachers who did not 
attend it, once we feel they are part of the teaching-learning process through 
technological resources. Empirical data were obtained via analysis of rural public 
schools official documents, application of questionnaires and semi-structured 
interviews. After obtaining the data, they were treated and analyzed through 
exploratory analysis. The results show the number of teachers who attended Rural 
PROINFO's training is negligible compared to the city's geographical immensity: eight 
rural school centers and 44 (forty-four) rural multigrade schools, for a total of 52 (fifty-
two) rural schools, versus five urban schools. One of the conclusions reached in the 
research was that some schools benefited with a Rural PROINFO's computer lab still 
keep the computers running, while some of them are not working where there is a 
lack of maintenance or are unused due to inadequate power grid. Regarding 
teacher's withdrawal, the main reason was the course's venue, too far from their 
schools. There was also delay in getting information, which does not arrive in time for 
the learning course enrollment, and explains why we have schools without teachers 
who attended PROINFO training. This dissertation reported the research path and 
presented the reality of federal government program PROINFO Rural in some rural 
schools in the municipality of Nova Mamoré, highlighting its recollections for teacher's 
pedagogical practices. 
 
Keywords: Continuing Education. Rural PROINFO program. Pedagogical practice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A globalização, os avanços científicos e tecnológicos e os novos processos 

de produção do capitalismo são fatores que têm provocado mudanças constantes na 

educação, na escola e na formação dos professores da Educação Básica. Nesse 

processo,  

 
[...] a escola de hoje precisa propor respostas educativas e 
metodológicas em relação a novas exigências de formação postas 
pelas realidades como a capacitação tecnológica, a diversidade 
cultural, a alfabetização tecnológica, a superinformação [...] 
(LIBÂNEO, 2011, p. 78). 

  

 Assim, é pertinente pensar na formação docente diante da realidade em 

transformação e avaliar como estão acontecendo as práticas de formação 

continuada dos professores, diante dos requisitos impostos pelas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC). Tais reflexões nos levam a questionar: de que 

forma a formação continuada tem proporcionado aos professores um pensar sobre a 

prática? Como introduzir mudanças nas práticas escolares? A formação continuada 

oferece apenas um pacote pronto a ser executado ou motiva os professores a 

realizarem as próprias mudanças em sala de aula? 

 Analisando os pormenores dessas questões, Libâneo (2011, p. 87) afirma 

que: 

 
[...] à formação de professores, importa não buscar os meios 
pedagógico-didáticos de melhorar e potencializar a aprendizagem 
pelas competências do pensar, mas também de ganhar elementos 
conceituais para apropriação crítica da realidade.  
 

Por isso, faz-se necessário a formação continuada dos professores para 

promover mudanças no planejamento e na ação de ensinar e aprender. Isso, porque 

a educação escolar se firmou como o caminho fundamental para as mudanças 

advindas das transformações de base tecnológica da vida contemporânea, sendo 

ela a causadora de muitas transformações no sistema social e econômico da 

sociedade atual.  

Para atravessar esse momento de transformações tecnológicas, é necessário 

passarmos pelo desafio inerente ao ensinar, com qualidade, para uma sociedade em 

constante transformação das práticas tradicionais de cultura, trabalho e educação. 
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Equivale a dizer que é preciso compreender o universo complexo da profissão 

docente em que as políticas públicas existentes são impostas de forma vertical, 

distanciando assim, os novos saberes docentes exigidos. 

 Dessa forma, este trabalho teve como tema a reminiscência da prática 

pedagógica de professores da área rural, a partir da formação de tecnologia na 

educação recebida, voltada à utilização pedagógica da TIC no processo ensino-

aprendizagem. O ponto central da investigação foi a relação entre educação e as 

tecnologias da informação e comunicação, especificamente na formação continuada 

de professores da área rural do município de Nova Mamoré-RO.  

Esta pesquisa se justifica pela minha experiência com a TIC logo após a 

graduação. O primeiro contato que tive com a TIC ocorreu durante uma disciplina no 

curso de Licenciatura em Pedagogia. Mais tarde, em 2010, participei do curso de 

extensão (100 horas) pelo Programa Nacional de Tecnologia Educacional 

(PROINFO), o que me motivou a trabalhar de forma colaborativa com o computador 

em sala de aula, porém o fiz sem a garantia dos recursos materiais mínimos para a 

realização deste trabalho.  

Vale ressaltar que no período do curso do PROINFO, a pesquisadora era 

professora no Ensino Fundamental inicial em uma escola estadual na área urbana 

do município de Nova Mamoré. Também participaram dessa formação professores 

estaduais e municipais da área rural e havia mais de uma turma em formação 

naquele período. 

Partindo desses pressupostos, o presente trabalho verificou os dados obtidos 

por meio da pesquisa realizada acerca do PROINFO, em Nova Mamoré, no contexto 

das escolas municipais rurais.  

Nova Mamoré é o quinto maior município em extensão territorial do estado de 

Rondônia, com uma área de 10.072 km². De acordo com dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, a população de Nova Mamoré 

era de 22.552 habitantes, sendo que 57,95% da população se concentrava na área 

urbana e 42,05% na área rural. Atualizando esses dados, a estimativa populacional 

para o município em 2014 pelo IBGE, alcançou o número de 26.925 habitantes; no 

entanto, não houve discriminação dos dados entre população urbana e rural.  

A população de Nova Mamoré é oriunda de vários estados brasileiros e 

fronteiriços e, segundo dados da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do 

Estado de Rondônia (IDARON, 2013), o município encontra-se em sexto lugar no 
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ranking de produção leiteira do estado, o que nos leva a inferir que um dos motivos 

para o crescimento populacional do município se deu em razão de um surto 

migratório para a região, na procura de terras para a criação de gado leiteiro. Hoje o 

município tem cinco distritos e quase metade da população de Nova Mamoré se 

localiza na área rural.  

Esse fator constitui grande problema para os administradores na questão 

educacional, já que, com uma área rural extensa, o município deve instalar escolas 

rurais em povoados com grande aglomeração de famílias.  

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a população 

estudantil atendida pela rede municipal em 2014 foi 4.064 alunos divididos entre 56 

escolas. Destas escolas, 43 são multisseriadas e 13 são polos municipais, ambas 

modalidades que atendem zona urbana e rural.  

As escolas multisseriadas atendem do pré-escolar (4 e 5 anos), aos anos 

iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano). Já as escolas polos, 6 na área rural 

atendem o ensino infantil pré-escolar (4 a 5 anos) e os anos iniciais e finais do 

ensino fundamental; uma atende o ensino infantil pré-escolar (4 a 5 anos) e o ano 

inicial do ensino fundamental; e uma escola atende o pré-escolar (4 a 5 anos) e os 

anos iniciais e finais do ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Na área urbana, temos uma creche; duas escolas de ensino infantil, atendendo o 

pré-escolar (4 a 5 anos); uma escola que atende apenas os anos iniciais e finais do 

ensino fundamental; e uma escola que atende os anos iniciais e finais do ensino 

fundamental, EJA. 

O corpo docente municipal no ano de 2015 é composto por 300 professores 

em sala de aula; entre estes, há 80 que são emergenciais e 11 contratados pela 

prefeitura. Ainda compondo esse quadro docente, 26 encontram-se em licença 

médica, 7 estão readaptados, 7 permutados, 6 são servidores em comissão, 4 

cedidos sem ônus e 6 cedidos com ônus.  

O governo estadual mantém no município 5 escolas estaduais, sendo 3 na 

área urbana e 2 na área rural, as quais atendem ao ensino fundamental inicial/final, 

ensino médio e EJA, com 2.819 alunos no total, de acordo com o registro de 

matrícula inicial de 2014.  

Como podemos observar, a grande demanda educacional do município se 

encontra na área rural. No ano de 2013, iniciou-se a ampliação e reforma de uma 

escola polo municipal rural localizada em um dos distritos, e no ano de 2015 deu-se 
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continuidade ao atendimento a essa demanda com ampliação e reformas de mais 

duas escolas polos municipais localizadas em distritos diferentes.  

Por certo, a rede municipal de educação de Nova Mamoré, além da 

preocupação em criar novos espaços para atender a oferta de vagas da Educação 

Básica, vem fomentando a ampliação de escolas gerando vagas para aqueles que 

estão em idade escolar, e ainda, para os que não conseguiram estudar na idade 

certa. Por conseguinte, faz-se necessário pensar na formação dos professores que 

atuam nessas escolas municipais rurais.  

Conforme os dados analisados na pesquisa percebemos que a formação 

inicial e continuada é essencial para a atuação profissional docente, porque não 

basta apenas a formação inicial superior, entendemos que é necessário que 

aconteça a formação continuada, para confrontar os saberes da experiência 

adquiridos no trabalho e, assim, aperfeiçoar os instrumentos de sala de aula numa 

permanente reflexão da prática na construção de novas aprendizagens.  

Pensando nisso, a SEMED tem oferecido cursos de aperfeiçoamento para os 

professores municipais das escolas multisseriadas, na área de leitura e escrita, 

dentre outros temas. Outra ação que tem como objetivo aperfeiçoar a prática dos 

professores alfabetizadores - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC) - Programa oferecido pelo Ministério da Educação (MEC), que objetiva 

alcançar professores que ministrem aulas nas escolas municipais urbanas e rurais e 

que atendam os anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 3º ano). 

Na área de formação continuada, com ênfase no uso das tecnologias em sala 

de aula, destacamos a inserção do Programa PROINFO em Nova Mamoré, a partir 

de 2010. Nesse referido ano foram enviadas fichas de inscrição às escolas 

municipais urbanas e rurais para que professores, técnicos e coordenadores 

pudessem se inscrever. Relataremos mais informações de dados da execução do 

PROINFO na seção de metodologia, onde será discriminado o número de inscritos e 

o porquê de algumas escolas não terem enviado inscrições. Mas já adiantaremos 

que a formação do PROINFO foi realizada numa escola na área urbana, devido ao 

fato de esta oferecer internet para a execução das atividades no Programa.  

Em princípio, as atividades do PROINFO foram mediadas por uma formadora, 

que iniciou os estudos com a TIC na prática pedagógica, promovendo situações de 

ensino-aprendizagem para os professores da Educação Básica. Os estudos foram 

norteados por um caderno impresso (guia do cursista), intitulado “Tecnologias na 
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Educação: ensinando e aprendendo com as TIC”. O curso teve uma carga horária 

de 100 horas, divididas em 64 horas de estudo a distância, por meio de atividades 

em fórum, chats, diário de bordo e postagem de exercícios complementares e 36 

horas de encontro presenciais, com a exposição das atividades propostas pelo 

grupo de professores do PROINFO, por intermédio do caderno impresso 

denominado guia do cursista.  

Conforme a matriz curricular do curso, foram realizados 9 encontros 

presenciais, divididos entre as 4 unidades do guia. Durante a realização das 

atividades da Unidade 1, houve 3 encontros presenciais; durante a realização das 

atividades das Unidades 2, 3 e 4 houve apenas 2 encontros presenciais para cada 

unidade. No primeiro encontro foi feita a apresentação entre professores e cursistas 

do PROINFO, buscando a sensibilização dos cursistas para o desenvolvimento das 

atividades do programa. Nos demais encontros ocorreu a socialização das 

atividades e os momentos para discutir as dúvidas e inquietações. No final de cada 

encontro, havia a introdução da próxima unidade. 

Nas atividades à distância, utilizamos o ambiente colaborativo de 

aprendizagem E-PROINFO que proporcionou um primeiro contato com o ensino a 

distância e também a possibilidade de desenvolver vários tipos de ações e projetos 

de pesquisa em sala. A participação nessa capacitação significou, de imediato, para 

muitos professores, o primeiro contato com o computador, sobretudo para aqueles 

que não eram adeptos às TIC em sala de aula, além de possibilitar a adequação 

metodológica a essa nova realidade.  

Nesse contexto de ensino-aprendizagem a formação continuada do 

PROINFO propiciou o primeiro contato didático para o uso das tecnologias pelos 

professores das escolas estaduais e municipais, pois vale ressaltar que não há 

registro de uma formação anterior, que reunisse um número significativo de 

professores na busca de aprender a usar os recursos tecnológicos em sala de aula.  

Em meio a um cenário globalizante em que as determinações do meio 

produtivo e tecnológico impõem um novo papel à escola e ao professor, há 

necessidade de formar professores com competências para lidar com as 

tecnologias, desde o domínio das funções básicas da informática, até o manuseio 

daquelas mais sofisticadas e usadas no planejamento didático e nas aulas. 

Nossa pesquisa partiu da seguinte questão norteadora: em que medida o 

PROINFO Rural contribuiu com a prática pedagógica dos professores rurais de Nova 
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Mamoré-RO? Dessa questão nasceu o interesse em estudar o que os professores 

desenvolvem em sala de aula a partir da formação continuada do PROINFO Rural, 

encaminhando-nos para o objetivo geral que foi analisar as contribuições da 

formação continuada do PROINFO Rural para prática pedagógica dos professores 

da Educação Básica rural de Nova Mamoré; em seguida para os objetivos 

específicos que foram (I) Pesquisar a formação continuada e as ações didática 

pedagógicas do PROINFO e PROINFO Rural na formação dos professores de 

escolas rurais e (II) Discutir as contribuições do PROINFO Rural para a prática 

pedagógica dos professores de escolas de Nova Mamoré. 

A pesquisa se desenvolveu em 7 escolas municipais, sendo que 2 delas são 

escolas multisseriadas, e outras 5 são escolas polos. Todas elas foram 

contempladas com laboratório de informática pelo programa PROINFO, e na maioria 

dessas escolas foi oferecida a formação continuada aos professores. Destacamos 

que a formação foi oferecida aos municípios pelo Governo Federal que, 

primeiramente, assinou um termo de adesão ao programa; após isso, pôde ser 

oferecido formação a tutores/multiplicadores por meio de um processo seletivo, e 

esses multiplicadores é que repassaram as ferramentas de práticas tecnológicas aos 

professores do município.  

Entendemos que a formação continuada funcionou como um mecanismo 

complementar para a prática pedagógica, servindo de reflexão ao seu saber-fazer 

diante das tecnologias de informação e comunicação, contribuindo para construir, 

assim, a identidade profissional e características de atuação dos professores, em 

sala de aula,  

É necessário ressaltar que entendemos que para a formação continuada não 

é suficiente oferecer um curso novo com novas aprendizagens, e assim alcançarmos 

a formação almejada, é necessário que a formação ofertada seja pertinente ao 

contexto social, material e produtivo, no qual se almeja mudanças. Ao tratarmos a 

questão nessa perspectiva ressaltarmos que é necessário compreender que os 

professores são aprendizes sociais e não repetidores de fórmulas prontas, 

entendemos também que o conhecimento precisa estar vinculado ao dia a dia 

daquele que ensina e aprende. 

As mudanças desejadas na prática pedagógica com o uso das TIC, devem 

estar baseadas numa perspectiva de democratização ao acesso da tecnologia e ao 
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conhecimento, tornando-se significativas para o campo da educação, possibilitando 

a mediação entre professor e aluno, e o aluno e professor por meio das tecnologias. 

Portanto, para acompanhar a abrangência das TIC, o ensino deve propiciar 

metodologias para o processo ensino-aprendizagem e essa exigência passa por 

todos os níveis de ensino, desde a formação inicial docente, até formação 

continuada, em serviço. No processo de formação inicial ou continuada, o professor 

precisa vivenciar processos críticos com a tecnologia para que no percurso de 

formação da prática pedagógica ele aja com intencionalidade com as TIC e reflita na 

própria atuação, para alcançar os objetivos definidos. 

Assim, é pressuposto de nossa pesquisa que haja alguma reminiscência da 

formação ofertada pelo PROINFO Rural na prática pedagógica dos professores, 

quanto ao uso das TIC em escolas rurais.  

Para demonstrar os resultados da pesquisa, o presente estudo se encontra 

organizado em cinco seções a contemplar:  

Na primeira seção, apresenta-se o referencial de autores que abordam as TIC 

na educação e logo após as tecnologias na educação do/no campo. Também estão 

referenciados autores que tratam da concepção pedagógica e dos saberes da 

docência na formação do professor diante das TIC, como o princípio do ensinar com 

qualidade, para uma sociedade em constante transformação. 

Na segunda seção, evidencia-se a Política Nacional de Tecnologia 

Educacional do Governo Federal com a caracterização do Programa PROINFO, 

seguido dos recursos pedagógicos e da tecnologia educacional no contexto rural 

brasileiro, como também, dos procedimentos de adesão ao programa pelo município 

e os subsídios teórico-metodológico do caderno guia do cursista do PROINFO.  

Na terceira seção, descrevemos os procedimentos metodológicos de nosso 

estudo.  

Na quarta seção, apresenta-se análise e discussão dos resultados da 

pesquisa, com um breve histórico do município de Nova Mamoré, seguido da 

descrição do Programa PROINFO e as possíveis inovações curriculares em lócus, a 

partir do estudo de caso das escolas rurais que foram contempladas com o 

laboratório de informática, e com as entrevistas com os professores participantes do 

curso de formação continuada do PROINFO.  
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Encerrando, na quinta seção apresentamos as considerações finais e 

proposições de continuidade da pesquisa. Em seguida, as referências, apêndices e 

anexos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O avanço e desenvolvimento das TIC nas ações de ensino-aprendizagem tem 

possibilitado a aplicação de metodologias e a construção de espaços educativos, 

para o estabelecimento de estratégias didáticas presenciais e virtuais. 

Para tanto, o uso das TIC pelo professor precisa ser feito na perspectiva de 

construção de uma aprendizagem significativa, tanto para ele, quanto para o aluno. 

Assim, faz-se necessário, de antemão, que o corpo docente seja capacitado para 

trabalhar com as tecnologias, apropriando-se do processo de seu próprio 

aprendizado e do aprendizado do aluno, porque não há ensino de qualidade nem 

inovação pedagógica sem a adequada formação de professores.  

Assim, partimos do pressuposto que o processo de elaboração e aplicação de 

práticas pedagógicas pelos professores com o uso das TIC chegou às escolas 

públicas com a necessidade de um grande aparato para informatizar a sala de aula 

e também formar professores para o uso das TIC.  

A educação escolar deve adequar-se à sociedade na qual está inserida, para 

que essas não fiquem marginalizadas, como a maioria das escolas públicas 

brasileiras, pois estas não dispõem de laboratório de informática, por falta de 

infraestrutura física e de pessoal, falta de equipamentos atualizados e com 

manutenção frequente, dentre outros aspectos. As escolas não recebem do Estado 

as condições para se adequarem às mudanças que ocorrem fora dos seus muros, e 

ainda reproduzem uma formação compatível com o ensino tradicional e incompatível 

com o público social que a frequenta.  

Nas próximas seções desenvolveremos especificamente a temática da 

formação de professores frente às TIC no contexto escolar.  

 

2.1 AS TIC E A EDUCAÇÃO 

 

 Hoje em todos os espaços de relações humanas a presença das tecnologias 

de informação e comunicação é visível, e não é possível ignorá-la, pois ela está 

presente em todos os lugares: na educação, na saúde, no esporte, em casa, no 

trabalho, na escola, no parque, na religião, na fazenda e em tantos outros lugares.  

 Entende-se que a educação escolar também é essencial para a inclusão 

digital e social dos sujeitos diante das constantes mudanças na sociedade em 
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função das inovações tecnológicas, e que a escola como espaço de grandes 

interações humanas deve proporcionar uma “educação como instrumento de 

libertação, de engrandecimento, de descoberta de nossas potencialidades” 

(BLIKSTEIN; ZUFFO, 2001, p. 7).  

 Em suma, a escola deve se libertar de dogmas, modificar os objetivos 

pedagógicos, despertar a criticidade dos alunos, pois assim será possível sair da 

contramão em que hoje muitas ainda se encontram quando se trata de uso das TIC 

em sala de aula. Braga (2007, p. 55) lembra que “a educação é um dos poucos 

segmentos que parece apresentar uma certa resistência às tecnologias”. 

 A afirmação de Braga (2007) é verdadeira quando se constata que a grande 

maioria das escolas públicas não consegue romper com o modelo tradicional de 

educação, em que “o tipo de comunicação é oral, o olhar é estático, a ênfase é o 

aqui e o agora” (LEITE, 2008, p. 62), não modificando os objetivos pedagógicos 

existentes e assim, reproduzindo os que já existem. Nesse sentido, defendemos 

uma educação que seja capaz de usar as TIC para transformar o ambiente 

educacional em atividades pedagógicas reais e concretas, que usem os laboratórios 

de informática não como um espaço para passar o tempo, mas sim, para 

desenvolver e compartilhar projetos escolares pelo mundo a partir da internet, 

rompendo com o conceito de tempo e espaço escolar.  

 Desse modo, a escola não pode viver isolada dentro dos muros físicos que a 

rodeia, se estamos envolvidos num mundo em que a comunicação é instantânea por 

meio dos dispositivos móveis como celular, tablet e outros. Portanto, é importante 

que a escola conheça e se adapte a essa nova realidade. Pimenta (2003, p. 6) 

afirma que “a educação, se entendida como um campo do conhecimento é o reflexo 

de diferentes formas de compreensão do sujeito e do mundo; é a expressão de um 

tempo, de uma cultura [...]”.  

 Partindo desse ponto de vista, Braga (2007, p. 56-57) caracteriza os aspectos 

requeridos para a formação do sujeito no século XXI pelo sistema educativo:  

 
a) Cultural (fortalecimento do sujeito enquanto ser capaz de contribuir 
com a formação da cibercultura); b) emocional (desenvolvimento da 
inteligência emocional e elevação da auto-estima para lidar com a 
diversidade de culturas; c) intelectual (desenvolvimento cognitivo 
para se locomover pelos diversos campos do conhecimento); d) 
tecnológico (proficiência no uso de hardwares e softwares); e) 
linguístico (capacidade para se comunicar em vários idiomas, 
sobretudo o inglês, que é a língua predominante no ciberespaço, 
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bem como o domínio de símbolos, sinais e códigos visuais próprios 
do ambiente visual); f) político (desenvolvimento de mecanismos que 
permitam o trânsito pelo ciberespaço, como cidadão autônomo e 
consciente, capaz de analisar as conjunturas políticas explícitas ou 
subliminares em nível nacional, internacional ou transnacional; g) 
econômico (criação de condições de ganhos financeiros e 
profissionalização para si e para outros no ambiente virtual; h) social 
(ação coletiva e engajamento em atividades de cunho filantrópico); i) 
educacional (desenvolvimento de uma cultura de aprendizado 
permanente dentro e fora do espaço escolar); j) epistemológico 
(mobilização dos saberes e conhecimentos acumulados pela 
humanidade ao longo de sua história para promover a melhoria na 
qualidade de vida das nações (grifo nosso). 

 

 E complementa Moraes (2000, p. 211 apud BRAGA, 2007, p. 57) que para 

que se concretize os aspectos elencados faz-se necessário: 

  
Uma educação voltada para formação integral do indivíduo, para o 
desenvolvimento de sua inteligência, do seu pensamento, da sua 
consciência e do seu espírito, capacitando-o para viver numa 
sociedade pluralista em permanente processo de transformação. Isso 
implica, além das dimensões cognitiva e instrumental, o trabalho, 
também, da intuição, da criatividade, da responsabilidade social, 
juntamente com os componentes éticos, efetivos, físicos e espirituais. 
Para tanto, a educação deverá oferecer instrumentos e condições 
que ajudem o aluno a aprender a aprender, aprender a pensar, a 
conviver e a amar. Uma educação que o ajude a formular hipóteses, 
construir caminhos, tomar decisões, tanto no plano individual quanto 
no plano coletivo. 

 

Diante disso, as TIC na educação podem ser vistas como um campo de 

possibilidades a novas demandas que chegam à escola; não somente como um 

instrumento para satisfazer as exigências do mercado de trabalho, mas para 

desenvolver o pensamento crítico e a emancipação dos sujeitos por meio de novas 

formas de gestão da prática pedagógica, uma vez que as práticas sejam 

contextualizadas e adaptadas à realidade local, de forma interdisciplinar, 

contribuindo para o processo de ensino e aprendizagem.  

Nessa situação a escola, em parceria com as TIC, poderá desenvolver 

projetos interdisciplinares que priorizem o trabalho coletivo, a ética e o resgate aos 

valores. Assim, promoverá condições para que os alunos não sejam meros 

espectadores diante das mudanças na sociedade, mas sim, atuantes, críticos e 

responsáveis. E quando se trata das TIC na educação do campo o “leque” de 

oportunidades pedagógicas é vasto, basta que os indivíduos que dela fazem parte 
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sejam ouvidos e construam juntos projetos interdisciplinares significativos para a 

comunidade escolar de determinada localidade. 

 

2.2 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DO 

CAMPO 

 

 Ao nos reportamos para a Educação do Campo é necessário elencar alguns 

pontos, como a origem agrária do nosso país e o descaso aos direitos educacionais, 

que perdurou por muitos anos na política educacional, com o destaque de que 

quando se trata da educação do campo esse abandono é bem maior. Assim, nesta 

seção, entendendo que a educação do campo foi sempre relegada a um segundo 

plano nas políticas educacionais é que abordaremos os estudos de Arroyo (2009), 

Caldart (2002), Leite (2002), Silva (2014), Santos (2010), entre outros.  

 Inicialmente, queremos destacar que o processo histórico de ocupação e 

colonização do Brasil é de um país colônia de Portugal, e que mesmo após sua 

independência continua sendo um país eminentemente agrário sem se prolongar 

nesse aspecto da história brasileira. Nosso objetivo é destacar que entre 1824 a 

1891 não há nos textos constitucionais nenhuma menção em relação à educação 

rural, fato este explicável já que éramos uma economia agrária apoiada no latifúndio 

e no trabalho escravo.  

 Ademais, o processo de exclusão da educação escolar rural perdurou até o 

início do século XX, quando surgiu um intenso debate jurídico a respeito da 

educação no campo para conter o movimento migratório para os grandes centros 

brasileiros nesse período, fato que não faz parte do contexto da Amazônia 

Ocidental. 

Assim, no sudeste do país o fluxo migratório da população do campo para a 

cidade também foi motivado pela industrialização, no período da chamada República 

Velha, que marca os primeiros estudos sobre a educação rural. Sobre a educação 

rural no Brasil, Leite (2002, p.14) explica que:  

 
A Educação Rural no Brasil, por motivos sócio-culturais, sempre foi 
relegada a planos inferiores, e teve por retaguarda ideológica o 
elitismo acentuado do processo educacional aqui instalado pelos 
jesuítas e a interpretação política ideológica da oligarquia agrária, 
conhecida popularmente na expressão: “gente da roça não carece de 
estudos. Isto é coisa de gente da cidade”.  
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No mesmo sentido, complementa Arroyo (2009, p. 21) que “há uma tendência 

dominante em nosso país, marcado por exclusões e desigualdades, de considerar a 

maioria da população que vive no campo como parte atrasada e fora do lugar no 

almejado projeto de modernidade”.  

Esse fato pode ser observado no registro do I Congresso da Agricultura do 

Nordeste Brasileiro em 1923, em que aparece a figura do Patronato, que nada mais 

era que o controle das elites desse período para com os trabalhadores diante do que 

acreditavam ser uma garantia de conter a desordem nas cidades e a baixa 

produtividade do campo1. Assim, para diminuir a saída dos trabalhadores do campo 

para os grandes centros industriais, oferecia-se então uma escola voltada para o 

trabalho manual, que manteria esse homem do campo nos grandes latifúndios e 

evitaria o surto de grandes aglomerações nas cidades.  

Na contramão dessas ideias, a Constituição de 1934 apresentou inovações 

no seu texto motivada pelo Movimento Reformador que propunha a reconstrução 

educacional do país. Segundo Saviani (2002, p. 72) “provavelmente sua primeira 

manifestação explícita nos é dada pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação”, na 

qual faziam parte vários segmentos da população de cafeicultores, intelectuais, 

classes médias e a população urbana. Mas, ao mesmo tempo em que mantinham 

um ideal liberal, se observa um esforço desta elite política brasileira de interiorização 

do ensino com intuito de manter domínio da zona rural onde se concentrava a base 

econômica do país.  

Mais à frente, a Constituição Federal (CF) de 1937 evidencia a educação 

profissional no contexto de industrialização do Estado Novo de Vargas, sendo a 

escola parte desse processo com o apoio à industrialização. Esta modalidade passa 

a ser dever do Estado para as classes menos favorecidas, sendo que este deverá 

fomentar as instituições de ensino profissional no âmbito particular ou de outras 

esferas administrativas. Assim, as mudanças não vinham acompanhadas com as 

proposições do ensino agrícola. O que se observa é um pequeno avanço no referido 

texto constitucional em relação às escolas rurais, de que forma que o art. 132 CF/37 

ressaltou a importância do trabalho no campo.  

                                                           
1 Texto adaptado do Parecer 36/2001 referente as Diretrizes Operacionais para a  Educação Básica 

nas Escolas do Campo. 
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Verifica-se na Constituição de 1946, a descentralização das ações 

educacionais sem desresponsabilizar a União pelo atendimento escolar, mas a 

norma passa a responsabilidade para as empresas privadas, inclusive agrícolas. 

Vale destacar que o art. 168 da CF/46 garante o explícito anterior, mas à frente, no 

inciso IV, desobrigou as empresas agrícolas para com atendimento do ensino 

escolar dos seus trabalhadores, o que afirmou o descompromisso do Estado pela 

aprendizagem rural.  

Na carta constitucional de 1967, identifica-se mais uma vez a isenção das 

empresas agrícolas para com o ensino primário gratuito aos filhos de empregados, 

entre os 7 e 14 anos.  

Quanto à carta constitucional de 1988, têm-se um grande avanço relacionado 

à educação, passando esta a ser um direito universal, e dever do Estado, 

transformada em direito público subjetivo, não fazendo acepção entre urbano e rural. 

Desse modo, os princípios constitucionais da educação abrangem todos os níveis e 

modalidades da educação básica e superior 

Outro dispositivo legal que não podemos deixar de mencionar é a Lei de 

Diretrizes Básica da Educação (LDB), que recomenda medidas de adequação da 

escola à vida no campo, dentre elas: 

 
I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 
necessidades e interesses dos alunos da zona rural; II - organização 
escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases 
do ciclo agrícola e às condições climáticas; III - adequação à 
natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 1996, p. 11).  

 

Vale ressaltar que o tratamento dado à educação escolar do campo nos 

textos constitucionais são superficiais, salvo quando se trata de algum movimento 

social do campo.  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, Caldart (2002, p. 18) 

afirma a educação no campo como um: 

 
[...] direito humano, de cada pessoa em vista de seu 
desenvolvimento mais pleno, e um direito social, de cidadania ou de 
participação mais crítica na dinâmica da sociedade. Como direito não 
pode ser tratada como serviço nem como política compensatória, 
muito menos uma mercadoria. 
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Essa educação, segundo a visão constitucional, deve ser uma educação “que 

leva em conta as demandas, que respeita os saberes, a cultura, os valores, as 

especificidades e as particularidades do lugar onde eles vivem e sobrevivem: a 

Educação do/no Campo” (SANTOS, 2010, p. 4-5).  

Na descrição de Caldart (2002, p. 18) as políticas educacionais devem ser 

“No” e “Do” campo e explica que: 

 
No: o povo tem direito a ser educado no lugar onde vive; Do: o povo 
tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com sua 
participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades 
humanas e sociais. 

  

Para tanto, conforme o exposto pelo autor as políticas públicas educacionais 

devem ser específicas e os projetos devem ser construídos com a ajuda daqueles 

que vivem no campo.  

Desse modo, a partir das conquistas dos movimentos sociais do campo, que 

culminaram com a Constituição de 1988 entendemos ser um passo primordial para 

se pensar a concepção de educação do campo, que seja: 

 
Voltada ao interesse do campo, voltada ao interesse e ao 
desenvolvimento sociocultural e econômico dos povos que habitam e 
trabalham no campo, atendendo às suas diferenças históricas e 
culturais para que vivam com dignidade e para que, organizados, 
resistam contra exploração e a expropriação, ou seja, este Do campo 
tem o sentido do pluralismo das idéias e das concepções 
pedagógicas: diz respeito à identidade dos grupos formadores da 
sociedade brasileira (conforme os artigos 206 e 216 da nossa 
Constituição). (KOLLING; NERY; MOLINA, 1999, p. 28-29 apud 
SANTOS, 2010. p. 5). 

 

Portanto, as políticas educacionais para a Educação do Campo devem ser 

pensadas a partir da concepção de Educação do/no Campo. Quando se trata de 

inserção das novas tecnologias nas escolas do campo como Política Nacional de 

Informática na Educação, tem-se a oportunidade de pensar projetos específicos com 

os sujeitos que vivem no campo, exercendo assim, a Educação do/no campo.  

Como é sabido, as mudanças na sociedade por meio das novas tecnologias, 

levou à não existência das fronteiras política, econômica ou social. Isso é observado 

pelo grande fluxo de informações que circulam pelos meios de comunicação. E 

neste sentido, a escola também tem o papel de socializar o saber e preparar os 
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indivíduos para o uso consciente e crítico das informações e comunicações que 

circulam rapidamente por meio das TIC.  

Dessa forma, percebe-se a importância da inserção da escola nesse contexto, 

porém é necessário que haja formação para os professores, principalmente ao 

integrar as TIC ao processo ensino-aprendizagem, que é foco neste estudo, além de 

fornecimento de infraestrutura e da adequação do projeto político pedagógico da 

escola.  

Complementa Saviani (1998, p.12) que “[...] estamos na era das máquinas 

inteligentes”. Assim, é necessário que o educador reflita sobre a prática pedagógica 

e se ajuste à realidade do conhecimento do aluno e da sociedade possibilitando o 

acesso à democratização do conhecimento de forma sólida. Desse modo, é preciso 

que sua formação esteja interligada ao aprender por toda a vida, num processo de 

atualização profissional contínua para que também não seja excluído da sociedade 

produtiva.  

E reforça Saviani (1998, p. 165) que: 

  
As máquinas, como extensão dos braços e agora também extensão 
do cérebro humano, não são mais do que instrumentos através dos 
quais o homem realiza aquela atividade, ainda que se trate de 
instrumentos capazes de por em movimento operações complexas, 
múltiplas, amplas e por tempo prolongado. Portanto, o criador desse 
processo, aquele que o domina plenamente e que o controla em 
ultima instância, continua sendo o homem. Seu trabalho agora 
consiste em comandar e controlar todo complexo das suas próprias 
criaturas, mantendo-as ajustadas às suas necessidades e 
desenvolvendo-as na medida das novas necessidades que forem 
manifestando. 

 

Logo, o homem como criador e dominador deve ser formado pela escola, 

preparando-se assim, para o mundo do trabalho, para a cidadania crítica, para 

participação social e ética. Para que isso aconteça, é necessária uma educação de 

qualidade. 

Segundo Libâneo (2011, p. 26) “nessa escola, os alunos aprendem a buscar a 

informação (nas aulas, no livro didático, na TV, no rádio, no jornal, nos vídeos, no 

computador, etc.) e os elementos cognitivos para analisar criticamente e darem a ela 

um significado pessoal”.  

Para tanto, afirmamos que a função social da escola pública é preparar mão 

de obra para o mercado de trabalho, reproduzir o conhecimento acumulado pelas 



31 
 

gerações, e formar os cidadãos, mas que seja uma escola emancipadora e inclusiva 

para com todos.  

Assim, a LDB afirma em seu art. 1º que a educação abrange a família, o 

trabalho, os movimentos sociais e as organizações da sociedade civil nas 

manifestações culturais. Dessa forma, Arroyo (1999, p. 28) afirma que: “A escola é 

um dos lugares onde nos educamos. Os processos educativos acontecem 

fundamentalmente no movimento social, nas lutas, no trabalho, na produção na 

família, na convivência familiar”. 

Ao se tratar das tecnologias no campo alguns autores defendem que: 

  
Em relação às tecnologias do campo, buscar entrelaçá-la com as 
matrizes culturais da terra, do campo, com as relações sociais no 
campo, com o modo de vida rural e incorporar o projeto pedagógico 
as “transformações que as lutas do campo provocam nessas 
matrizes culturais” (FLORES, 2014, p. 19). 

 

Assim, a escola do campo deve refletir sobre esse mundo digital vivenciado 

pela nova geração dos chamados nativos digitais e reconhecer essa diversidade 

cultural no seu interior como algo inerente às práticas escolares. Tudo isso deve 

fazer parte da construção de um currículo multicultural, que atenda “[...] a 

diversidade cultural que se apresenta em sociedades plurais, na tentativa de superar 

preconceitos e reducionismos culturais [...]” (SILVA, 2005, p. 85 apud BEZERRA; 

RIBEIRO, 2010, p. 54). 

 Aprender a trabalhar com as múltiplas linguagens do meio digital, além de 

incluir na proposta curricular o uso das diversas ferramentas tecnológicas 

disponíveis ao aluno é uma função da educação no/do campo. Pensando nisso, em 

um país multicultural como o Brasil, o currículo não pode ser neutro, mas sim, um 

instrumento que contribuiu para a modificação social.  

 Segundo Arroyo (1999, p. 32) o currículo da escola do campo deve ter: 

  
[...] uma visão mais rica do conhecimento e da cultura, uma visão 
mais digna do campo o que será possível se situarmos a educação, 
o conhecimento, a ciência, a tecnologia, a cultura como direitos e as 
crianças e jovens, os homens e mulheres do campo como sujeitos 
desses direitos. 

 

A proposta de um currículo como explicitado por Arroyo (1999), rompe com as 

ideias tradicionais que apenas enfatizam a homogeneização de conhecimentos, 
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desconsidera o contexto e delimita espaços e tempos de forma rígida das escolas do 

campo. Pensar um currículo que reconhece a pluralidade cultural existente na escola 

do campo e abrir espaço para a inserção das tecnologias que são marcas de uma 

sociedade globalizada, é uma necessidade urgente.  

A partir desta concepção, cabe apresentar um currículo que esteja em 

consonância com as novas práticas pedagógicas, ao se utilizar as tecnologias, e que 

demande, segundo Braga (2007, p. 68) “pelo paradigma da pós-modernidade: 

descentralizado, múltiplo, não-linear, complexo, flexível, etc.”  

Assim, chegamos à conclusão de que um currículo capaz de abranger as 

possibilidades e necessidades das escolas atuais exige um contexto democrático 

em que os interesses de todos possam ser representados e que não seja apenas 

dirigido às minorias, mas sim a todos os cidadãos. Segundo Bezerra e Ribeiro 

(2010, p. 59): 

 
A escola, especificamente o currículo, como o campo onde são 
decididas as intenções de ensino, seus procedimentos e métodos, 
não possui neutralidade em seus planos e ações e sim contribui 
integralmente para a manutenção ou alteração de relações sociais.  

 

Portanto, pensar a educação do/no campo com a inserção das tecnologias é 

pensar na construção de discursos, de reconstrução coletiva, pautado em práticas 

educativas emancipatórias e inclusivas. 

Ao encerrar essa seção é importante destacar que não tivemos a pretensão 

de esgotar o assunto, mas de destacar alguns pontos pertinentes sobre a educação 

no/do campo no país, elencando as lutas dos movimentos sociais quanto à garantia 

na carta magna ao direito a uma oferta de educação diferenciada na área rural, e 

que a mesma se adéque à Lei para que seja atendida a diversidade cultural 

presente e que ninguém seja excluído do direito de ser diferente. Para que isso 

ocorra efetivamente, é preciso pensar na formação inicial e continuada do docente, o 

que será tratado na subseção a seguir. 

  

2.3 A SOCIEDADE ATUAL E OS NOVOS SABERES DOCENTES  

 

Neste momento histórico, em que a velocidade e a quantidade de informação 

são praticamente sem limites, há que se pensar a atuação do docente frente à 
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realidade do mundo contemporâneo. Atualmente, o professor precisa estar atento às 

mudanças na sociedade, tanto sociais, como políticas e econômicas. 

Para tanto, abordaremos os novos saberes docentes exigidos pela sociedade 

atual, a partir dos estudos de Formosinho (2009) na formação inicial docente, Tardif 

(2014) e Pimenta (1999) quanto aos saberes da docência.  

 Desse modo, fez-se necessário contextualizar, a partir dos autores citados, os 

novos saberes docentes exigidos pela sociedade contemporânea, sejam aqueles 

provindos da sala de aula ou aqueles de ordem social, econômica e política na 

educação. Assim, “no âmbito dos ofícios e profissões, não tem como falar do saber 

sem relacioná-lo com os condicionantes e com o contexto do trabalho” (TARDIF, 

2014, p. 11). 

Diante do contexto, podemos afirmar que estudar os saberes docentes é 

primeiramente situá-los dentro da escola e da sociedade, e que ele não é definido de 

uma só vez, mas em um processo de construção ao longo de uma carreira 

profissional (TARDIF, 2014, p. 14).  

Tardif (2014) defende que o saber dos professores é social e que sofre 

influência de vários agentes, sobretudo da família, da escola, da universidade, do 

sistema de ensino, do Ministério da Educação e outros. Por conseguinte, que o 

saber dos professores é plural e também temporal, pois é adquirido no contexto de 

uma história de vida e de uma carreira profissional. Já os saberes da experiência 

são próprios dos professores, no exercício de suas funções e na prática de sua 

profissão (TARDIF, 2014).  

 Apesar de não tratar dos saberes docentes e sim da formação inicial dos 

profissionais de docência ainda na universidade, Formosinho (2009, p. 89) afirma 

que “as instituições de ensino superior têm um papel insubstituível na formação 

desses profissionais, pois permitem formar profissionais reflexivos com capacidade 

de concepção e contextualização [...]”. 

Desse modo, os saberes docentes são construídos a partir dos 

conhecimentos adquiridos antes e durante a formação inicial e em outros espaços 

de formação e reconstruídos pelo professor no decorrer de sua prática 

(FERNANDES, 2004). Neste contexto, Tardif (2014, p. 36) defende que “o saber 

docente é formado pelos saberes oriundos da formação profissional e de saberes 

disciplinares, curriculares e experienciais”. 
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O autor chama de saberes da formação profissional aquele advindo das 

instituições de ensino de formação inicial e contínua de professores. O mesmo autor, 

alerta que “a relação entre esses dois grupos obedece, de forma global, a uma 

lógica da divisão do trabalho entre produtores de saber e executores ou técnicos” 

(TARDIF, 2014, p. 37). 

Os saberes disciplinares são aqueles oferecidos pelas universidades ou 

faculdades por intermédio das disciplinas e são “os que emergem da tradição 

cultural e dos grupos sociais produtores de saberes”. Formosinho (2009, p. 130) 

complementa no seguinte ponto: que a prática pedagógica componente curricular da 

formação inicial nas instituições superiores serve de mobilização de saberes 

necessários para resolver problemas reais da escola, tornando assim, uma 

“oportunidade de aprender a transformar os saberes disciplinares em saberes 

profissionais capazes de fundamentar e orientar a ação docente cotidiana”.  

Os saberes curriculares são provenientes das instituições escolares, a partir 

dos programas escolares (objetivos, conteúdos, métodos) que os professores devem 

aprender a aplicar. Formosinho (2009, p. 100) classifica esse processo de formação 

prática do professor em organizadores de ensino e práticas curriculares. A primeira 

está relacionada “ao tempo escolar, ao formato das aulas e agrupamentos de 

alunos” e a segunda encontra relação com “as práticas programáticas (objetivos e 

conteúdos), as práticas de ensino (métodos, formatos de aulas) e as práticas de 

avaliação”.  

Com isso, observa-se que tanto o processo descrito por Tardif (2014) como 

saberes disciplinares, e por Formosinho (2009) como processos da formação 

prática, são decisivos para formação dos futuros e dos veteranos professores nas 

representações práticas do trabalho docente.  

Ainda entre os autores que abordam sobre os saberes docentes, destacamos 

Pimenta (1999, p. 20-24) que classifica os saberes da docência em: da experiência, 

do conhecimento e pedagógicos.  

O primeiro, os saberes da experiência, está relacionado aos saberes de sua 

experiência de alunos que foram de diferentes professores em toda sua vida escolar. 

“[...] e que o desafio aos cursos de formação inicial é o de colaborar no processo de 

passagem dos alunos de seu ver o professor como aluno ao ver-se como professor”.  

Formosinho (2009, p. 83) chama atenção para a formação inicial e afirma que: 

“as práticas docentes dos formadores no ensino superior são confirmatórias dos 
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modelos percepcionados pelos alunos [...]”, ou seja, a prática de ensino dos futuros 

professores será influenciada pela prática dos seus formadores. Conclui-se com isso 

que “a docência é uma profissão que se aprende desde que entra na escola, pela 

observação do comportamento dos nossos professores” (FORMOSINHO, 2009, p. 95).  

Assim, Tardif (2014, p. 20) nos alerta que pesquisas mostram que os saberes 

construídos ao longo do período da experiência escolar são tão fortificados que na 

maioria das vezes a formação universitária não consegue sequer abalá-lo e muito 

menos transformá-lo. É necessário ainda acrescentar, conforme Formosinho (2009, 

p. 99), “[...] o estudante de formação inicial tem uma imagem consolidada do que é 

ser aluno do que é ser professor. Esta aprendizagem experiencial é parte essencial 

da formação prática de um professor”. Naturalmente, o estudante do Ensino 

Superior transfere esta aprendizagem prévia para o novo contexto de formação. 

Quanto aos saberes do conhecimento, Pimenta (1999) relata que estes 

provêm dos conhecimentos de cada licenciatura e identifica os diversos 

conhecimentos da ciência em relação à prática de sala de aula, o que condiz que é 

preciso operacionalizar a informação para chegar ao conhecimento, possibilitando 

que os alunos trabalhem os conhecimentos científicos e tecnológicos desenvolvendo 

habilidades para operá-los, revê-los e reconstruí-los com sabedoria.  

E por fim, os saberes pedagógicos, que são a didática para ensinar e também 

o construir saberes a partir das necessidades postas pelo real. Só integrando estes 

diferentes saberes que o ensino poderá dar sua contribuição à formação continuada 

dos professores e de que a sociedade contemporânea necessita.  

 Desse modo, “o sentido do desenvolvimento profissional dos professores 

depende das suas vidas pessoais e profissionais e das políticas e contextos 

escolares nos quais realizam a sua atividade docente” (DAY, 1999, p. 15).  

A realidade atual exige do professor o desenvolvimento de novas 

competências necessárias para lidar com as tecnologias, principalmente em 

razão do convívio com os mais jovens, que são os que mais se relacionam com 

os diversos tipos de tecnologias, a partir do celular, tablet, games, televisão, 

dentre outros. 

Entre os autores que tratam das novas competências aos professores, 

destacamos Perrenoud (2000), que trata das competências prioritárias que 

emergem na atualidade e o que têm causado mudança na prática. A partir de um 
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“inventário”, elas definem a nova atividade docente, considerando um referencial 

como um instrumento para pensar as práticas, debater sobre o ofício, determinar 

aspectos emergentes ou zonas controversas (PAQUAY, 1994 apud PERRENOUD, 

2000, p. 15).  

Das dez grandes famílias de competências apresentadas, detivemo-nos à 

oitava, que tem como título “Utilizar Novas Tecnologias”, em que o autor destaca 

como competências específicas a serem trabalhadas na formação docente as 

seguintes: utilizar editores de textos; explorar as potencialidades didáticas dos 

programas em relação aos objetivos do ensino; comunicar-se à distância por meio da 

telemática; utilizar as ferramentas multimídia no ensino (PERRENOUD, 2000, p. 126).  

Quando se fala em editores de textos, trata-se da possibilidade de o professor 

transferir documentos escritos para o mundo digital em que as possibilidades de 

edição são vastas. Um único documento poder ser editado com imagens, sons e 

textos variados e transformados em páginas na web. Assim, “a competência 

requerida é cada vez menos técnica, sendo, sobretudo lógica, epistemológica e 

didática” (PERRENOUD, 2000, p. 131).  

Assim, para explorar as potencialidades didáticas dos programas em relação 

aos objetivos de ensino, o autor aborda o ensino programado por softwares 

educativos que oferecem suportes para aprendizagem, como por exemplo: 

“construção geométrica, composição de textos, de palavras cruzadas ou de 

melodias, ainda facilitam o acesso a documentações ou processamento de dados 

numéricos ou cartográficos” (PERRENOUD, 2000, p. 132-133).  

Segundo Perrenoud (2000, p. 134), a competência requerida ao professor é 

ser: 

 
Um usuário alerta, crítico, seletivo do que propõem os especialistas 
dos softwares educativos e da AA; um conhecedor dos softwares que 
facilitam o trabalho intelectual, em geral, e uma disciplina, em 
particular, com familiaridade pessoal e fértil imaginação didática, para 
evitar que esses instrumentos se desviem de seu uso profissional.  

  

Afirma o autor que não é necessário que o professor seja um especialista 

ou um programador de informática, pois os softwares disponibilizados já são 

personalizados, basta inicialmente que haja planejamento para seu uso em sala 

de aula.  
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A comunicação a distância, por meio da telemática, a facilidade e rapidez com 

que uma informação chega até nós, é fascinante e ao mesmo tempo assustadora, 

pois com poucos cliques temos inúmeros bancos de dados na web, desde 

científicos, políticos, lúdicos, artísticos dentre outros. Em razão disso Perrenoud 

(2000, p. 135) nos alerta que “a imaginação didática e a familiaridade pessoal com 

as tecnologias devem aliar-se a uma percepção lúcida dos riscos éticos”. 

Diante do contexto, o professor deve estar atento em preparar os alunos para 

usar as redes para fins de aprendizagem e “para que os alunos não se tornem 

escravos das tecnologias e façam escolhas lúcidas, o desenvolvimento do espírito 

crítico e de competências aguçadas parece mais eficaz do que as censuras” 

(PERRENOUD, 2000, p. 136).  

Há que se pensar também que, ao tomar todas as precauções éticas para 

com os alunos, o uso das redes pode abrir um leque de possibilidades de pesquisa, 

debate, simulação, exploração e outros, como também reforça o autor “em cada 

caso, razões para pensar que a inserção em verdadeiras redes de comunicação 

aumenta o sentido dos saberes e dos trabalhos escolares” (PERRENOUD, 2000, p. 

136).  

É importante frisar que o autor chama a atenção para o sucesso ao usar as 

tecnologias, pois esse resultado será alcançado dependendo de como o professor 

irá dirigir essas atividades. Ele deve ter habilidade técnica para facilitar as 

operações, mas além disso, deverá apresentar habilidade didática e de relação com 

o saber. Um ponto negativo da utilização das tecnologias é a acentuação das 

diferenças, por isso o cuidado ao utilizá-las deve ser aumentado. (PERRENOUD, 

1996d).  

O autor fala da importância de se utilizar as ferramentas multimídia no ensino, 

como por exemplo, o CD-ROM, mas destacamos que existem outros dispositivos 

como o pen drive, cartão memória e bluetooth, com animações e simulações. “Hoje, 

as apresentações multimídia são espetáculos “luz e som” cada vez mais 

sofisticados, aos quais podem ser incorporados elementos de sínteses” 

(PERRENOUD, 2000, p. 137).  

Tardif (1998 apud PERRENOUD, 2000, p. 139), propõe um quadro 

pedagógico para as novas tecnologias. 
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Destaca a mudança de paradigma que elas demandam e, ao mesmo 
tempo, oportunizam. O paradigma visado não diz respeito como tal 
tecnologias. Concernem às aprendizagens. Trata-se de pensar uma 
escola centrada não no aluno, mas nas aprendizagens. O ofício de 
professor redefine-se: mais do que ensinar, trata-se de fazer 
aprender.  
 

Fernandes (2004, p. 18) reforça quanto às competências exigidas aos 

professores e diz que: 

 
Ao mesmo tempo em que promete novas possibilidades para a 
educação, a utilização de novas tecnologias no ensino exige do 
professor dominar as funções básicas da microinformática, planejar e 
organizar aulas utilizando recursos da informática e realizar a 
transposição didática dos conteúdos a serem ensinados por meio do 
computador. 

 

Para tanto, o governo federal, por meio do Programa Nacional de Informática 

na Educação, apresentou competências que os professores deveriam saber lidar, a 

partir das TIC. Quanto a isso, não encontramos referência específica, mas o 

PROINFO traça um perfil esperado desse profissional da educação ao término de 

um curso de capacitação em informática, conforme segue: 

 
Conhecer as diferentes mídias com que se pode trabalhar usando a 
tecnologia digital; identificar as novas linguagens trazidas por essas 
mídias e compreender seu respectivo potencial para o ensino e a 
aprendizagem, situando-as no contexto da escola em que atua; ser 
capaz de planejar situações de ensino focadas na aprendizagem dos 
alunos, usando diferentes tecnologias que os levem à construção de 
conhecimento, a criatividade, ao trabalho colaborativo e que 
resultem, efetivamente, no desenvolvimento dos conhecimentos e 
habilidades esperados em cada momento (TORNAGHI; PRADO; 
ALMEIDA, 2010, p. 17). 

 

Como visto, a descrição do perfil esperado aponta para a necessidade do 

professor aprender a utilizar as diferentes mídias tecnológicas e que as use de forma 

comprometida com a aprendizagem do aluno, que seja criativo nas escolhas 

didáticas, como também desenvolva um espírito crítico, autônomo e colaborativo 

entre os alunos.  

Nessa linha de pensamento, Torres (1999 apud FERNANDES, 2004, p. 21) 

chama atenção para os parâmetros e perfis traçados anteriormente e diz “que nem 

sempre as competências docentes são pensadas em conjunto com elementos que 

possam contribuir com a sua construção e prática decorrente”.  
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Alencar (2012) levanta como discussão introdutória a formação docente frente 

às TIC: destaca a pressão que a atual sociedade exerce sobre essa formação, 

exigindo-se que o professor seja polivalente, crítico, flexível, atendendo à exigência 

da própria sociedade do conhecimento para que saiba atuar nesse campo de 

mudanças. Mediante as incertezas do momento em relação à formação docente, 

Imbernón (2011, p. 15) contribuiu com essa discussão afirmando que: 

 
A formação assume um papel que transcende o ensino que pretende 
uma mera atualização científica, pedagógica e didática e se 
transforma na possibilidade de criar espaços de participação, 
reflexão e formação para que as pessoas aprendam e se adaptem 
para poder conviver com a mudança e a incerteza. 

 
 

Martini (2013) situa as TIC na Sociedade da Informação e também discute o 

contexto em que se desenvolve (no modo de produção capitalista) e como é 

exercida a mediação com a globalização e o desenvolvimento capitalista (nas 

instituições financeiras). Segundo Martini (2013, p. 26): 

 

[...] a Sociedade da Informação não se refere apenas às inovações 
tecnológicas em si, mas sim a uma profunda mudança que afeta de 
maneira irreversível a organização da sociedade e da economia 
global. A autora refere-se às mudanças no domínio da informação e 
do conhecimento e afirma que a informação se torna um bem valioso 
gerando novos conhecimentos, sendo que estes afetam a todos os 
indivíduos. 
 
 

A partir desse pressuposto teórico, podemos perceber que a escola 

tradicional não atende mais à necessidade de formação do sujeito para a sociedade 

da informação e do conhecimento, e que as exigências são provenientes da base 

econômica e social dessa mesma sociedade. Portanto, a escola ainda tem o papel 

de preparar os jovens de maneira consciente e crítica na construção de uma 

sociedade que seja igual para todos, como já preconizado nos documentos oficiais. 

Assim, surgem exigências ao professor que serão descritas a seguir, a partir de 

alguns teóricos como: Day (1999), Libâneo (2011), Shön (2000) e outros.  

 

2.3.1 O desenvolvimento profissional de professores para o uso das 

tecnologias 
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A presença das novas tecnologias na escola demanda que os professores 

sejam contínuos aprendizes ao longo da vida, ou seja, “aprender a aprender” para 

saber resolver problemas da vida e do trabalho e ter autonomia na busca do ensino- 

aprendizagem, pois o conhecimento é fator determinante na sociedade atual e exige 

o domínio nas diversas áreas da ciência, entre elas, o domínio da tecnologia. E 

complementa Libâneo (2011, p. 30) que:  

 
O novo professor precisaria, no mínimo, de adquirir sólida cultura 
geral, capacidade de aprender a aprender, competência para 
saber agir na sala de aula, habilidades comunicativas, domínio da 
linguagem informacional e dos meios de informação, habilidade de 
articular as aulas com as mídias e multimídias. 

 

As exigências educacionais postas aos professores são provenientes das 

mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais ocorridas no percurso da história 

da sociedade contemporânea e que, consequentemente, afetam a escola e o 

trabalho pedagógico dos professores. Diante disso, é necessário pensar numa 

formação básica e sólida suficiente para que os docentes superem os desafios da 

ação educativa.  

O perfil do profissional da educação foi delineado a partir de várias reformas 

educacionais que ocorreram no final do século XX, quando se pensava a 

profissionalização dos professores diante da reorganização da produção econômica 

mundial. Dourado (2011, p. 49), argumenta que: 

 
O mundo do trabalho e da produção expressa as significativas 
transformações, originadas pelo incremento das relações sociais 
capitalistas e traduzidas, nesta virada de século, pelo expressivo 
avanço tecnológico e pela globalização do capital e do trabalho. 
Essas transformações societárias redimensionam o papel da 
educação e da escola. 

 

Influenciadas por diversas reformas e buscando materializar o novo perfil do 

professor, o governo iniciou, a partir dos anos 1980, uma Política Nacional de 

Informatização na Educação, que nos deteremos com mais detalhes na terceira 

seção desse trabalho, mas vale ressaltar que em decorrência dessas políticas que 

emergiram na penúltima década do século passado surgiu o PROINFO, que é 

proveniente de outras políticas já anteriormente executadas.  

A política do PROINFO funciona de forma descentralizada, sendo de 

responsabilidade do governo federal, mas com a operacionalização dos estados e 
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municípios. Um aparato de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) que 

chegou a 4.640 escolas públicas brasileiras, conforme o site do portal da União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME (2004), incluindo assim, 

uma grande maioria de brasileiros ao mundo digital. Disponibilizar o computador nas 

escolas foi o primeiro passo, a seguir foi necessário provocar mudanças 

pedagógicas.  

Segundo Day (1999, p. 26-27): 

 
[...] embora os governos tenham introduzido mudanças a níveis e 
a ritmos diferentes, estas não são, no entanto, opcionais, 
argumentando-se que fazem parte de uma condição “pós-moderna” 
que requer flexibilidade política, organizacional, econômica, social e 
pessoal e uma atitude capaz de dar resposta aos novos desafios. 
 

 

E quando se trata da formação dos professores, as mudanças provenientes 

da mencionada condição pós-moderna se refletem: 

 
[...] na sua essência, o novo profissionalismo que envolve um 
movimento para além da tradicional autoridade e autonomia 
profissional do professor, em direção a novas formas de 
relacionamento com os colegas, com os alunos e com os pais 
(HARGREAVES, 1994, p. 424 apud DAY, 1999, p. 27).  
 

Sobre a formação continuada é preciso quebrar os tabus dos professores 

quanto a cursos e formações, com o único objetivo de melhora o ensino-

aprendizagem, não se esquecendo de estar ligado ás mudanças tecnológicas. Além 

disso, os professores precisam ser receptivos às mudanças e transformações 

provindas das tecnologias, pois não dá mais para ficar no passado, reproduzindo 

uma educação bancária, como destacou Freire (1987), na qual o professor fica 

numa posição superior, enquanto o aluno apenas deve somente absorver 

passivamente tudo que o mestre ensinar.  

Para alguns estudiosos e especialistas, as TIC constituem a solução para a 

formação continuada dos professores, outros a definem afirmando que:  

 
[...] as circunstâncias em que os professores trabalham e as 
exigências que lhes são feitas estão a mudar à medida que as 
tecnologias da comunicação diminuem o papel do professor como 
detentor exclusivo do saber especializado, à medida que o tecido 
social se torna mais fragmentado, fazendo com que o papel 
educativo das escolas fique mais complexo, e à medida que a 
necessidade de competir economicamente nos mercados mundiais, 
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mais competitivos do que nunca, conduz inexoravelmente a um 
serviço de educação orientado pelo mercado (DAY, 1999, p. 30). 

 

Se o professor não é detentor do saber, então se faz necessário que 

assegure sua formação contínua, atualizando os conhecimentos, as estratégias de 

ensino, o ensino, a avaliação, entre outros pontos. Contudo, é imprescindível 

compreender o desenvolvimento profissional dos professores ainda mais, pois na 

sociedade em que vivemos a formação docente passa por uma crise de paradigma 

em que se busca delinear o perfil do profissional que se deseja para trabalhar nessa 

sociedade da informação e do conhecimento. 

O primeiro paradigma, conforme os estudos do Shön 2000) é o chamado de 

racionalidade técnica, em que o professor segue um manual de instruções e que, 

esgotadas as técnicas, se vê sem saber agir, diante das situações corriqueiras da 

sala de aula. Há também um distanciamento entre teoria e pesquisa, o professor 

deve apenas dominar técnicas elaboradas por especialistas, para aplicar os 

conhecimentos produzidos por outrem, ser um mero aplicador, sem autonomia.  

Day (1999, p. 54) relata que autores como Shön e Stenhouse “criticam os 

modelos de racionalidade técnica que separam as teorias de ensino (desenvolvidas 

pelos acadêmicos nas universidades) da sua prática (implementadas pelos 

professores nas escolas)”. 

Essa organização burocrática segundo Alencar (2012) se refere ao enfoque 

tecnicista em que o que importa é o “aprender fazer”, num processo linear e externo 

ao professor. Martini (2013, p. 35) coloca que:  

 

[...] isso contribui para a desvalorização do professor, pois o considera 

uma espécie de subalterno do teórico e do pesquisador educacional, 

pois a ele é atribuída a tarefa de seguir manuais e aos segundos cabe 

a função de pensar e definir os rumos da educação. 

 

 E complementa ainda que “Nóvoa (1999) propõe um rompimento do 

monopólio da educação para sanar a crise da profissão docente, superando o 

paradigma da racionalidade técnica". (NÓVOA, 1999 apud MARTINI, 2013, p. 35)  

O segundo paradigma da concepção pedagógica é o que trata da 

racionalidade prática e discute uma formação reflexiva do profissional docente e se 

baseia nos estudos de Shön, em que a formação profissional deve pautar-se no 
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conhecimento, na ação (saber-fazer), na reflexão e na ação (transformação do 

conhecimento em prática) a reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na 

ação “é análise que o homem realiza a posteriori sobre as características e 

processos de sua própria ação”. E Shön (2000, p. 44) comenta que: 

 
É converter situações indeterminadas em determinadas. Um 
profissional que constrói artefatos, que sistematiza problemas e 
molda situações que seja adequada a seus métodos e concepções 
profissionais, constroem situações adequadas aos papeis que eles 
sistematizam e moldam os próprios mundos práticos de suas vidas 
profissionais. 
  

 Buscando mais esclarecimentos apresentaremos os estudos de Shön 

relacionando às práticas reflexivas com as TIC em sala de aula. Iniciamos com a 

reflexão-na-ação que é aquela em que o significado imediato representa a ação, é 

intuitiva, e remete ao processo de tomada de decisão por parte dos professores 

enquanto ativamente envolvidos no ensino (DAY, 1999).  

 Por ser uma reflexão individualizada acontece no calor do momento da prática 

em sala de aula. Um exemplo: o professor planeja trabalhar com pesquisa de 

hipertextos na sala de informática e devido à falta de internet, adapta os materiais 

didáticos que possui e decide mostrar os hiperlinks, a partir de vários livros didáticos 

que tratam do assunto específico. Nota-se a ação do professor devido a um 

problema, a falta de internet, tendo o profissional docente que tomar uma decisão 

imediata para não perder os objetivos da aula, portanto, não há nessa decisão a 

participação de outros profissionais. Segundo Day (1999, p. 56) “esta prática pode, 

aparentemente, trazer benefícios, mas é pouco provável que resulte numa 

reavaliação crítica ou numa mudança”. 

 A reflexão-sobre-a-ação “acontece fora da prática que se torna objeto de 

reflexão” e “permite a análise, a reconstrução e a reformulação da prática no sentido 

de planear o ensino e a aprendizagem em termos futuros, e ocorre, quer antes, quer 

depois da ação” (DAY, 1999, p. 57). Utilizando a situação descrita acima, o professor 

que trabalhou com o conceito do que é hipertexto com os alunos por meio de livros 

impressos, devido à falta de internet, agora no segundo momento, após a prática, 

poderá levar a situação aos colegas de trabalho, para refletir sobre o processo de 

ação pelo professor.  
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 E por fim, a reflexão acerca da ação é mais abrangente que as duas reflexões 

anteriores, pois engloba os aspectos do agir do professor e “representa uma postura 

mais ampla e crítica que envolve a investigação sobre questões de natureza moral, 

ética, política e instrumental, implícitas no pensamento e na prática quotidiana dos 

professores” (DAY, 1999, p. 57).  

 Outro ponto a ser destacado na reflexão acerca da ação é a inteligência 

emocional dos professores e Day (1999, p. 64) complementa: 

 
[...] ignorar o papel da emoção na reflexão do ensino, sobre e acerca 
do ensino e aprendizagem significa não conseguir avaliar o seu 
potencial para afetar, positiva ou negativamente, a qualidade e 
experiência dos professores e dos alunos na sala de aula.  
 

Como afirma Alencar (2012), a proposta do professor reflexivo é primordial 

para a formação docente, uma vez que atende às necessidades e incertezas do 

cotidiano da sala de aula que não estão descritas em manuais como relata a 

racionalidade técnica. Sendo assim, o professor reflexivo teria autonomia para 

pensar, criar, analisar ser um pesquisador autônomo. Segundo Day (1999, p. 47): 

 
[...] os professores que refletem na, sobre e acerca da ação 
empenham-se numa investigação com vista não só a uma melhor 
compreensão de si próprios enquanto professores, mas também, 
tendo em vista à melhoria do seu ensino.  

 

Complementa Martini (2013), que as ideias de Shön (1995) contribuíram para 

a valorização da identidade profissional docente. Mas apenas a reflexão da prática 

não provocaria as mudanças institucionais e sociais da educação, já que se muda 

apenas da técnica para a prática.  

Martini (2013, p. 38), ainda, utiliza de autores como Zeichner (2008) e 

Contreras (2002) que “[...] chamam a atenção para a necessidade de um modelo 

crítico de formação docente, que leve em conta os seguintes critérios: 

contextualização histórica, contexto social, dimensão política e problemática”. Assim, 

um professor deve ser consciente de sua prática como fator social, isto é, de um 

perfil que compreende a racionalidade crítica.  

O terceiro paradigma da concepção pedagógica é o que trata sobre a 

racionalidade crítica baseado na perspectiva histórico-crítica. Nele o conhecimento é 

produzido historicamente sendo que o que diferencia das concepções anteriormente 

mencionadas é que corresponde a uma visão política da prática educativa, em que o 
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professor direciona um problema para um diálogo crítico em sala de aula para que 

ocorram mudanças significativas nas estruturas sociais, onde quer que a educação 

aconteça. Assim, tem uma visão das dimensões sociais e políticas que afetam direta 

e indiretamente o ensino-aprendizagem. Alencar (2012, p. 43) afirma que essa 

prática pedagógica ocorre “[...] contextualizando-o à realidade social, à política 

educacional e econômica do país, ou seja, relacionando-o à realidade vivenciada 

pelo estudante”.  

Para que continuem a se desenvolver profissionalmente, “[...] os professores 

têm de se envolver em diferentes tipos de reflexão, na investigação-ação e na 

narrativa, ao longo da sua carreira e serem apoiados para enfrentar os desafios [...]” 

(DAY, 1999, p. 84).  

Por certo, é necessário que na formação inicial e continuada o professor 

possa ter conhecimento das concepções pedagógicas, das tendências pedagógicas 

e pressupostos de aprendizagem para fundamentar criticamente sua prática, 

posicionando-se diante das mudanças e buscando possíveis soluções para os 

problemas do dia a dia da escola e da sala de aula.  

 Após, descrever algumas concepções pedagógicas e a importância da 

formação de professores para com o uso das TIC na educação, deter-nos-emos em 

contextualizar as TIC no contexto da área rural no país, seguido do avanço da 

internet. 
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3  POLÍTICA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

 

 Na perspectiva de implementar e aprimorar a política educacional brasileira é 

que o PROINFO foi criado pelo Ministério da Educação, como será visto adiante a 

implementação do PROINFO e de sua proposta pedagógica. Essa seção também 

trará informações sobre como a política do PROINFO está sendo executada nas 

escolas rurais de Nova Mamoré, seguida das contribuições na prática pedagógica 

dos professores rurais.  

 

3.1 PROINFO: histórico e apresentação 

 

O Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO) foi elaborado 

pela Secretaria de Educação a Distância (SEED), por meio do Departamento de 

Infraestrutura Tecnológica (DITEC) e parcerias com as secretarias de educação 

estaduais e municipais, seu funcionamento se dá de forma descentralizada, ou seja, 

em cada estado brasileiro deve existir uma coordenação. 

 O Programa foi criado pela Portaria MEC nº 522, de 1997, e tinha como 

objetivo disseminar o uso pedagógico das tecnologias de informática e 

telecomunicações na rede pública de ensino fundamental e médio.  

Depois de passados dez anos de criação, foi instituído pelo Decreto 6.300, de 

12 de dezembro de 2007, o Programa Nacional de Informática na Educação 

(PROINFO) sendo revisado pela Secretaria de Educação a Distância e passou a se 

chamar Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO). Dentre os 

objetivos do programa alguns merecem destaque: 

 
Promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e 
comunicação nas escolas de educação básica das redes públicas de 
ensino urbanas e rurais; 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 (BRASIL, 
2007). 
 

Ainda de acordo com o Decreto 6.300, em seu art. 3º, o Ministério da 

Educação é responsável por: 
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I - implantar ambientes tecnológicos equipados com computadores e 
recursos digitais beneficiadas; 
II - promover, em parcerias com os Estados, Distrito Federal e 
Municípios, programa de capacitação para agentes educacionais 
envolvidos e de conexão dos ambientes tecnológicos à rede mundial 
de computadores; e 
III - disponibilizar conteúdos educacionais, soluções e sistemas de 
informações. 

 

 E reforça no art. 4º da referida lei a responsabilidade do município e estado ao 

aderir o programa. 

  
I - prover a infra-estrutura necessária para o adequado 
funcionamento dos ambientes tecnológicos do Programa; II -
 viabilizar e incentivar a capacitação de professores e outros agentes 
educacionais para utilização pedagógica das tecnologias da 
informação e comunicação; III - assegurar recursos humanos e 
condições necessárias ao trabalho de equipes de apoio para o 
desenvolvimento e acompanhamento das ações de capacitação 
nas escolas; IV - assegurar suporte técnico e manutenção dos 
equipamentos do ambiente tecnológico do Programa, findo o prazo 
de garantia da empresa fornecedora contratada.  

 

 Conforme, dados da homepage da Undime em 2008, na primeira etapa do 

programa, cerca de 9.000 laboratórios foram distribuídos nas escolas públicas 

urbanas e 3.000 laboratórios para as escolas públicas rurais.  

Complementa Filho (2011, p. 30) os municípios beneficiados pelo programa 

PROINFO entre os anos de 1997 a 2006 foram: 

 

[...] na ordem de 9.578 atendidos em todas as Unidades Federadas, 
sendo contemplados, nesse período, com 147.355 microcomputadores, 
distribuídos em 14.521 escolas, beneficiando 13.366.829 estudantes. O 
número elencado de professores, contemplados na extensão do 
programa, atinge a marca de 507.431, totalizando R$ 239. 021. 564. 00 
em recursos.  

 

 
Com base nos dados da pesquisa de Nonato Filho (2011, p. 32) “na região 

Norte em 2009, receberam 7.162 equipamentos do PROINFO, em 23.274 entidades, 

com 3.268 conexões, 188. 769 professores e 4.828.574 alunos”.  

Em Rondônia, o PROINFO tem seu inicio em 1997 com a implantação do 

Núcleo de Tecnologia Educacional Central (NTEC), “o MEC era responsável pela 

disponibilização dos equipamentos e implantação dos NTEC, e o Governo do 
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Estado de Rondônia se encarregaria da infraestrutura dos NTEC” (NONATO 

FILHO, 2011, p. 33). 

Portanto, as cidades de Porto Velho e Ji-Paraná foram as pioneiras, no ano 

de 1998, na implantação do NTE (NONATO FILHO, 2011).  

O desenvolvimento do programa no município de Nova Mamoré ficou a cargo 

da administração do NTE de Porto Velho. Portanto, nos deteremos com mais 

detalhe na seção 3.2 intitulada PROINFO Municipal: Adesão ao programa.  

 

3.1.1 Os recursos pedagógicos do PROINFO Integrado  

  

 O ponto de partida do programa foi a seleção das escolas pelos respectivos 

estados e municípios para o recebimento dos laboratórios de informática, lembrando 

que na primeira etapa do programa os laboratórios foram destinados aos alunos do 

5º ano ao 9º ano. Assim, logo após a chegada dos computadores nas escolas o 

governo lançou o PROINFO Integrado, direcionado aos professores e gestores 

escolares diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos), que atendessem 

ao ensino fundamental inicial e final, e ensino médio, com o objetivo de oferecer 

recursos didático-pedagógicos das TIC às escolas. Conforme, o site do Ministério da 

Educação: 

 

O PROINFO integrado é um programa de formação voltada para o 
uso didático-pedagógico das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) no cotidiano escolar, articulado à distribuição 
dos equipamentos tecnológicos nas escolas e à oferta de conteúdos 
e recursos multimídia e digitais oferecidos pelo Portal do Professor, 
pela TV Escola e DVD Escola, pelo Domínio Público e pelo Banco 
Internacional de Objetos Educacionais (BRASIL, 2008). 

 

De acordo com o exposto no site do Ministério da Educação, o PROINFO 

Integrado é dividido nos seguintes cursos:  

 
INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO DIGITAL (40 horas): Curso Básico, 
com objetivo de apresentar os recursos tecnológicos disponíveis; 
TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO (60 horas): visa oferecer subsídios 
teórico-metodológicos práticos para os professores e gestores; 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS (40 horas): visa capacitar os 
professores e gestores escolares para que eles possam desenvolver 
projetos a serem utilizados na sala de aula junto aos alunos, 
integrando as tecnologias de educação existentes na escola; REDES 
DE APRENDIZAGEM (40 horas): O curso tem o objetivo de preparar 
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os professores para compreenderem o papel da escola frente à 
cultura digital, dando-lhes condições de utilizarem as novas mídias 
sociais no ensino; ESPECIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM 
EDUCAÇÃO (400 horas): destinado aos formadores/multiplicadores 
e a professores efetivos da rede pública de ensino e gestores 
escolares (BRASIL, 2008). 
 

Nos postulados do caderno guia do cursista (professor) do PROINFO consta 

que: 

 

A formação continuada dos professores e outros agentes 
educacionais para o uso pedagógico das Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TIC); instalação de ambientes tecnológicos nas 
escolas (laboratórios de informática com computadores, impressoras 
e outros equipamentos e acesso à Internet banda larga); a 
disponibilização de conteúdos e recursos educacionais multimídia e 
digitais, soluções e sistemas de informação disponibilizados pela 
SEED/MEC nos próprios computadores, por meio do Portal do 

Professor, da TV/DVD escola, etc. (TORNAGHI; PRADO; 
ALMEIDA, 2010, p. 7). 

 

A tecnologia na educação é cada vez mais pertinente, porque ela é fruto 

desta sociedade informacional, em contraponto é também fruto de exclusão social, 

pois o número de sujeitos que não têm acesso às várias tecnologias digitais, 

constitui um dado alarmante. Assim, exige-se que a escola tenha compreensão do 

processo de construção das diferenças e que pense nas minorias, quando organizar 

e selecionar os conhecimentos pedagógicos com a integração das TIC. 

Após descrever o programa PROINFO, destacaremos quais os 

procedimentos para adesão ao programa no município, seguido dos subsídios 

teórico-metodológicos do caderno guia do cursista do PROINFO. 

 

3.2 PROINFO Municipal: adesão ao programa  

 

 Com base no manual de Sistema Gestão Tecnológica (SIGETEC), o 

programa PROINFO se divide em dois segmentos: PROINFO Urbano e PROINFO 

Municipal. O PROINFO Urbano se subdivide em: urbano municipal, urbano estadual 

e upgrade e o PROINFO Municipal se subdivide em: municipal urbano, municipal 

rural e upgrade. Vale ressaltar, que upgrade está relacionado à atualização de 

qualquer peça do computador para o melhor desempenho de suas funções.  
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 Vamos nos reportar à adesão do programa pelo PROINFO no Município de 

Nova Mamoré que é nosso local de pesquisa. O município deveria seguir três 

passos para participar do Programa: adesão, cadastro do prefeito e a seleção das 

escolas. A seleção das escolas é de responsabilidade das prefeituras; um dos 

critérios para pré-seleção é o Censo Escolar e o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) do município. Mas, para serem beneficiadas com o 

PROINFO Municipal as escolas devem obedecer aos critérios especificados na 

Tabela 1: 

 

Tabela 1 - Critérios das escolas a serem selecionadas 

PROINFO 
MUNICIPAL 

RURAL URBANO UPGRADE 

Critérios 

 Escolas de Educação 
Básica (1º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental e 
Ensino Médio); 

 Escolas com mais de 
30 alunos; 

 Escola sem 
laboratório de 
informática; 

 Com energia elétrica. 

 Escolas de Educação 
Básica (1º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental e 
Ensino Médio); 

 Escolas com mais de 
30 alunos; 

 Escola sem 
laboratório de 
informática; 

  Com energia 
elétrica. 

 Escolas de Educação 
Básica (1º ao 9º ano 
do Ensino 
Fundamental e Ensino 
Médio); 

 Ter Laboratórios 
PROINFO recebido até 
o ano de 2005. 
 

Fonte: Manual SIGETEC- Sistema de Gestão Tecnológica (2008). 

 

Após adesão e seleção das escolas, foram montados os laboratórios de 

informática. Os laboratórios seguiam regras específicas de instalação. Foram 

elaboradas duas cartilhas com recomendações para a montagem dos laboratórios 

nas escolas selecionadas: uma refere-se à montagem de laboratórios nas escolas 

urbanas e a outra nas escolas rurais. A cartilha do PROINFO Rural apresentava 

alguns pré-requisitos para a montagem dos laboratórios, são eles: 

 
Posição dos equipamentos deverá contemplar, no mínimo, 2m² para 
cada computador a ser instalado; o laboratório de informática deverá 
estar protegido de forma adequada contra agentes agressivos como 
areia, poeira, chuva, e também distantes de tubulações hidráulicas; 
piso recomendado - madeira, pedra, cimento liso, vinil, cerâmica ou 
equivalente, sem desníveis, ressaltos ou batentes; fornecimento de 
energia elétrica de 110V ou 220V, com capacidade mínima de 1KVA, 
tendo em vista a exigência mínima de carga na rede elétrica para o 
funcionamento dos equipamentos a serem instalados; deverá ter pelo 
menos uma tomada de 2 (dois) pinos, instalada ao longo da parede; 
entrada única para a sala, fechada por porta em madeira resistente 
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com fechadura com travamento rápido interno; se porta externa, 
preferencialmente uma segunda porta, em grade de aço e cadeado. 

 

O manual também traz recomendações opcionais para serem executadas, 

conforme a disponibilidade de cada escola, com o objetivo de que esse laboratório 

chegue ao modelo ideal. Dentre eles destacamos: 

 
A sala que receberá os microcomputadores deverá ter 
preferencialmente janelas com no mínimo de 2,6 metros, visando 
maior comodidade e ventilação para a sala destinada ao laboratório; 
paredes pintadas em cor clara, com tinta resistente à água e à ação 
do tempo; iluminação natural: número suficiente de janelas, dotadas 
de cortinas e/ou persianas para evitar exposição direta à luz solar. 
Esquema de vigilância permanente, para garantir maior segurança 
contra possíveis roubo aos equipamentos instalados; quadro de 
laminado melanínico branco (“quadro branco”), se possível, com 
dimensões mínimas de 1,5-m X 1,25-m, para ser fixado à parede 
com calha-suporte para marcadores. 
 

O programa disponibiliza os laboratórios, que são equipamentos da 

informática, que não são ordinários, por isso é recomendável alguns cuidados, que 

também são explícitos na cartilha do PROINFO Rural. 

  
Verificar sempre se a voltagem da rede elétrica é a mesma requerida 
pelo equipamento; não coma, beba ou fume, enquanto operar os 
equipamentos. Restos de comida, bebidas derramadas e fumaça são 
ameaças ao bom funcionamento do teclado e dos demais 
componentes da instalação; as capas servem para evitar o acúmulo 
de poeira e devem ser usadas apenas com os equipamentos 
desligados. Com o equipamento ligado devem ser retiradas, pois 
impedem a ventilação interna e podem provocar a queima das 
máquinas; é recomendável que o equipamento não seja ligado e 
desligado várias vezes ao dia, devendo ser desligado apenas uma 
vez ao dia ou ao final de cada turno de operação; caso o 
equipamento fique longo tempo desligado, é aconselhável desligá-lo 
da tomada; evite tocar na tela do monitor de vídeo; evite colocar 
objetos sobre o microcomputador. 
 

Atendendo a essas exigências, o município de Nova Mamoré aderiu ao 

programa do PROINFO, e com isso sete escolas rurais foram contempladas com o 

laboratório de informática.  

Assim, iniciou-se um processo de inscrição nos cursos oferecidos pelo 

programa no respectivo município de Nova Mamoré no ano de 2010. A maioria dos 

professores estaduais e municipais participaram dos cursos ofertados. Vale ressaltar 

que nas escolas em que foram instalados os laboratórios do PROINFO, todos os 
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professores foram convidados a participar da formação com as TIC, embora muitos 

não tenham aderido à participação ao Programa.  

 

 

3.3 O CADERNO GUIA DO CURSISTA DO PROINFO: SUBSÍDIOS TEÓRICO-

METODOLÓGICO-PRÁTICOS DE INTEGRAÇÃO DAS TECNOLOGIAS NA 

ESCOLA 

  

Reportaremos ao caderno guia do cursista do PROINFO por entender que 

esse documento mapeou as experiências dos professores que participaram da 

formação continuada, e serviu de subsídio para construção do questionário e para a 

entrevista com os professores e, por fim, para análise das entrevistas, que tinha por 

objetivo constatar se houve ou não influência na prática pedagógica dos professores 

rurais do município de Nova Mamoré-RO.  

Iniciamos retomando que o Programa de Formação do PROINFO se 

subdivide no Curso Introdução à Educação Digital (40h), que teve como objetivo 

prático desenvolver o uso das tecnologias na vida pessoal do cursista; o curso 

Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC (100h) voltado ao 

professor para exercitar o que aprendeu por meio de atividades pedagógicas com os 

alunos e assim, publicar esse trabalho no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 

e Complementação local: elaboração de projetos (40h) que fundamentam a teoria da 

pedagogia de projetos. 

O guia trazia uma mensagem que chamava a atenção dos 

cursistas/professores para que tomassem parte nas mudanças que ocorreram na 

forma de aprender e ensinar e assim o convidam a: 

 
Refletir sobre a época em que vivemos; tomar consciência do papel 
da tecnologia no dia-a-dia das pessoas; compreender a construção 
do conhecimento na sociedade da informação; descobrir como 
participar mais efetivamente desse processo e como inseri-lo em sua 
ação profissional de educador, contribuindo para a qualidade da 
educação e da inclusão social de crianças, jovens e adultos 
brasileiros (TORNAGHI; PRADO; ALMEIDA, 2010, p. 08). 
 

O caderno guia do cursista do PROINFO trazia subsídios teórico-

metodológico-práticos de integração das tecnologias na escola, e seus objetivos 

gerais e específicos são: 



53 
 

 
Compreender o potencial pedagógico de recursos das TIC no ensino e 
na aprendizagem em suas escolas; planejar estratégias de ensino e 
aprendizagem integrando recursos tecnológicos disponíveis e criando 
situações de aprendizagem que levem os alunos à construção de 
conhecimento, à criatividade, ao trabalho colaborativo e que resultem, 
efetivamente, na construção dos conhecimentos e habilidades 
esperados em cada série; utilizar as TIC na prática pedagógica, 
promovendo situações de ensino que aprimorem a aprendizagem dos 
alunos (TORNAGHI; PRADO; ALMEIDA, 2010, p. 10). 
 

Um dos pontos da proposta do curso era mostrar as mudanças ocasionadas 

pela globalização como os fenômenos socioeconômicos e políticos e a aceleração 

dos meios de comunicação e informação, como também, a inconstância da ciência. 

Nessa perspectiva o saber não era considerado mais absoluto; tudo era questionado 

e avaliado na dita sociedade do conhecimento. As mudanças na organização do 

trabalho levaram a novas posturas de sujeitos aprendentes, porque não há formação 

para toda a vida, aprofundando assim, a compreensão do fenômeno educativo numa 

dimensão histórico-social. 

Como relatado no caderno guia, o curso tinha uma concepção de noção de 

rede e dividia-se em organizacional - os professores foram distribuídos em turmas 

que foram gerenciados por um formador; e pedagógico - com objetivo de estimular o 

trabalho coletivo em momentos presenciais e a distância, com o fim de incentivar a 

mudança no currículo da escola.  

Um diferencial do curso “Tecnologias na educação: ensinando e aprendendo 

com as TIC” são os momentos à distância. Esse momento era importante, pois 

“desenvolvia autonomia e disciplina de estudo, bem como habilidade de usar formas 

de interação mediadas por recursos tecnológicos diversos, para comunicar-se a 

distância com professor e colegas” (TORNAGHI; PRADO; ALMEIDA, 2010, p. 12).  

A experiência de curso na modalidade à distância requer que o professor 

aprenda a estudar à distância. Assim, o curso organizou algumas situações que o 

ajudaram a ter êxito nessa nova empreitada: 

  
[...] objetivos para o que está estudando, apropriar-se do que está 
estudando, aprender sempre para toda a vida; motivar-se para o 
estudo; criar rotina de estudos; distribuir o tempo de estudo; 
resguardar-se da distração e desenvolver habilidades de leituras 
(TORNAGHI; PRADO; ALMEIDA, 2010, p. 14). 
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As principais características desse curso, que contemplou momentos 

presenciais e a distância foram: “utilizar diferentes mídias digitais, realizar encontros 

presenciais regulares, flexibilidade de organização de suas atividades, oferecer 

material pedagógico, integrar tecnologia ao currículo e oferecer diversos canais de 

comunicação” (TORNAGHI, 2010, p. 13). 

 A proposta curricular do curso estava pautada nas noções de subjetividade do 

professor e do aluno, da epistemologia da prática que são os saberes aprendidos 

pelos professores ao longo do seu trabalho docente, da proposição de teoria e 

prática integradas ao curso, da articulação da prática pedagógica com o uso das 

tecnologias na escola, as contribuições das tecnologias para o desenvolvimento do 

currículo não deixando de valorizar a experiência que o professor trouxe ao curso e 

assim, intercambiar os conhecimentos aprendidos para sua prática. 

Numa perspectiva interdisciplinar pretendeu-se que o professor no curso 

PROINFO construísse uma prática por meio de reflexão, análise, problematização e 

investigação, para assim aplicar esse conhecimento no currículo da escola, 

propondo atividades pedagógicas com a integração das tecnologias.  

Segundo Pimenta (2002, p. 135), a prática reflexiva é: 

 
Fundar e fundamentar o saber docente na práxis (ação-reflexão-
ação) é romper com o modelo tecnicista mecânico da tradicional 
divisão do trabalho e impor um novo paradigma epistemológico 
capaz de emancipar e autonomizar não só o educador, mas, 
olhando-se a si e a própria autonomia, possibilitar a autêntica 
emancipação dos educandos, não sendo mais um agente formador 
de mão-de-obra para o mercado, mas o arquiteto da nova sociedade, 
livre e consciente de seu projeto político.  
 

Portanto, os princípios norteadores da proposta do curso PROINFO 

consistiam no professor “perceber o papel das tecnologias de informação e 

comunicação nos setores da cultura contemporânea e de situar sua importância 

para a educação nos dias de hoje” (TORNAGHI, 2010, p. 17) e assim, ampliar a 

compreensão sobre tecnologia e sua relação com a sociedade e escola. 

Logo, o docente seria capaz de identificar-se como sujeito crítico e 

comprometido com as TIC, e como preparo para aquisição dessas competências o 

caderno guia na estrutura curricular do curso trouxe temas integrados à prática do 

professor e, por conseguinte, a reflexão e registro no AVA ou blogs. Portanto, o 

curso foi organizado por quatro temas que correspondiam às unidades de estudo 
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articulado à prática, iniciando com a temática tecnologia na sociedade, na vida 

escolar.  

Dessa forma, o professor ao iniciar o curso teve contato com leituras críticas e 

reflexivas como, por exemplo, o artigo “A sociedade da aprendizagem e o desafio de 

converter informação em conhecimento” de Juan Ignacio Pozo. Essas reflexões 

iniciais foram necessárias para que o professor pudesse ter conhecimento do 

cenário de mudança, no qual estava inserido, e refletir sobre as novas demandas 

para o sistema educacional.  

As reflexões dos textos não eram apenas expostas no grupo, eram 

posteriormente transcritas no AVA. Assim, o cursista teve a oportunidade de interagir 

com os colegas acerca dessas características de mudanças citadas anteriormente, 

no espaço da biblioteca no Ambiente Virtual de Aprendizagem – E-PROINFO.  

 Observamos que o guia do cursista apresentava seus conceitos 

fundamentados em autores renomados como Nóvoa (2001), por meio de entrevista 

(vídeo) e textos (hipertextos) que levaram o professor a refletir sobre a prática na 

sociedade da aprendizagem. Esse momento da atividade foi por meio de um Fórum, 

onde os professores puderam exprimir “Quem sou como Professor e Aprendiz”? As 

leituras sugeridas foram para aprofundar e discutir sobre a identidade docente frente 

às mudanças na educação e a reconstrução do seu conhecimento prático. As 

leituras serviram também para alertar sobre as novas aprendizagens, pois conforme 

o guia “a aprendizagem é um processo individual e social que a pessoa constrói na 

interação com o meio e com o outro” (TORNAGHI, 2010, p. 42), sendo necessário, 

uma postura de aprendizagem contínua e aberta a indagações da própria prática. 

Pensar sobre a prática de “aprender a aprender” é estimular o professor a 

pensar sobre sua situação de aprendiz e sua reação com as inovações que chegam 

à escola. É importante destacar a preocupação do guia em trazer textos que tratam 

diferentes vieses sobre o mesmo assunto, como o “As sereias do ensino eletrônico”, 

de Paulo Blikstein e Marcelo Zuffo (2001), que tratam dos “encantos e desilusões 

que as tecnologias trouxeram a várias áreas, e criticam o forte vínculo do propósito 

educacional com os interesses produtivos capitalistas” (TORNAGHI; PRADO; 

ALMEIDA, 2010, p. 44). 

A partir da amplitude de conceitos dados ao cursista, foi possível que ele 

enxergasse a escola diante deste novo panorama, já que a tecnologia estava 
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inserida no contexto, só que era preciso repensar a sua utilização na prática 

pedagógica, porque tecnologia não é apenas o computador e a internet.  

Além de potencializar, novas formas de produzir tais como criar, mostrar, 

manter, atualizar, são formas que requerem também novas maneiras de ensinar, 

aprender e de propor um novo currículo. Segundo Almeida e Prado (2005) citado em 

Tornaghi (2010, p. 49): 

 
O uso da tecnologia na escola, quando pautada em princípios que 
privilegiam a construção do conhecimento, o aprendizado 
significativo e interdisciplinar e humanista, requer dos profissionais 
novas competências e atitudes para desenvolver uma pedagogia 
voltada para a criação de estratégias e situações de aprendizagem 
que possam tornar-se significativa para o aprendiz, sem perder de 
vista o foco da intencionalidade educacional.  
 

Portanto, o ensinar e o aprender pelas mídias digitais requerem que o 

professor crie condições de aprendizagem que propiciem ao aluno o 

desenvolvimento da capacidade de ler e interpretar o mundo. O professor deve 

assim, pensar situações de aprendizagem com o uso das tecnologias associadas a 

um ambiente de investigação, interpretação, instigando a curiosidade do aluno, 

contribuindo para uma participação ativa e significativa.  

Uma situação de aprendizagem em que o professor pode integrar sua prática 

pedagógica ao desenvolvimento do currículo é através de projetos. Segundo 

Hernandez (1997 apud TORNAGHI; PRADO; ALMEIDA, 2010, p. 52) “o aluno pode 

aprender conceitos de forma contextualizada, e isto favorece a atribuição de sentido 

para aquilo que aprende”. O uso das tecnologias no trabalho por meio de projeto 

oportuniza a interdisciplinaridade e favorece ao aluno o aprender-fazendo, dando 

maior liberdade de ser protagonista da construção do conhecimento. 

Nessa perspectiva, a integração das TIC na prática pedagógica do professor, 

potencializa novos conhecimentos e conceitos que são essenciais para a construção 

de um mapa conceitual, atividade que foi proposta pelo curso, para que o professor 

pudesse fazer uma análise síntese e expressar as aprendizagens construídas ao 

longo do curso. 

Em todo percurso das atividades há orientações de como salvar os 

documentos das atividades em formatos diversos e postar no AVA.  

 Atualmente, a internet é o meio tecnológico que mais conecta pessoas pelo 

mundo; por meio dela é possível conhecer lugares, objetos, compartilhar 
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pensamentos, estudos, dentre tantas coisas, tornando-se assim, uma rede mundial 

de informação, com linguagens e formas de registros definidas. 

Assim, a internet adquiriu importância no cenário educacional e o professor 

sujeito desse contexto precisa refletir sobre essa realidade e repensar a prática 

docente, mediante as técnicas e ferramentas para a sua utilização, porque em cada 

época existiram tecnologias a serem descobertas, mas a máquina por si só não 

garante sucesso na prática pedagógica.  

Ademais, o curso PROINFO tinha como proposta apresentar a internet como 

espaço de colaboração e de publicação, por meio, primeiramente, da 

contextualização da cultura audiovisual na educação e mostrar que os hipertextos 

são formas de registro na internet. Assim, como prática da teoria explicitada, os 

professores seriam convidados a navegar por alguns hipertextos para criar suas 

percepções, além de saberem navegar à deriva pelas páginas da internet. A 

princípio, pode até parecer desnecessário o tempo gasto com essas atividades, mas 

vale ressaltar que a inclusão digital entre professores está em processo de 

construção.  

O recurso de apropriação do conhecimento de hipertexto2 é a partir das 

“ferramentas de buscas na internet, como, Google, Yahoo, Altavista e outros”. 

Conforme explícito no guia, o professor, por meio da pesquisa, compreenderá a 

forma de representação não linear do conhecimento proporcionada pela tecnologia, 

além de vivenciar a experiência de navegar à vontade pela internet.  

As impressões dos professores são primordiais para a construção dos 

conhecimentos no grupo, como, clicar em vários links para mapear a construção do 

que é um hipertexto é um passo que para alguns pode parecer complicado, como 

também, desafiador, enquanto para outros, não há nada de novo, por isso o trabalho 

em grupo é importante para todo o processo de construção do conhecimento. 

 A proposta do curso era desenvolver reflexões iniciais para ser compartilhada 

no fórum do ambiente de aprendizagem E-PROINFO, como também, relacionar a 

forma de representação pelo hipertexto, aos novos processos de leitura e escrita. 

O trabalho se desenvolveu num primeiro momento em dupla e depois 

individualmente; o cursista elaborou um texto com as colaborações do que seja um 

                                                           
2 De acordo com Tornaghi; Padro; Almeida (2010, p. 93), “Hipertexto refere-se a textos que podem 

ser lidos em muitas ordens diferentes: várias palavras ou expressões, ao longo do hipertexto, 
podem remeter a outros textos ou a outros pontos do mesmo texto, exatamente como fazemos 
quando pesquisamos um assunto novo em uma enciclopédia.” 
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hipertexto, no fórum “Conceituando Hipertexto”, seguida de algumas orientações 

contidas no guia como: ser sucinto, claro, criar um documento no BrOffice, 

acrescentar curiosidades ou possibilidades, destacar os autores da pesquisa, e se já 

incorpora essa forma de hipertextos na sua prática profissional. Por fim, foi instigado 

a reconhecer a importância de compartilhar os conhecimentos, de interagir com a 

produção dos colegas e tecer comentários e a partir da contribuição dos colegas 

editar o trabalho enriquecendo, assim, o documento produzido.  

Por fim, como exercício ao professor foi sugerido a criação de um portfólio 

digital onde seriam reunidas as informações coletadas sobre hipertexto e que a partir 

da construção de um blog o cursista apresentaria o que produziu ao longo do curso. 

Para os que não tinham um blog, este tinha que ser criado a partir de uma conta no 

Google, para ter acesso às ferramentas do blog.  

Para reforçar o que aprendeu, o professor teria que, em dupla, desenvolver as 

atividades aprendidas com seus alunos: a criação de blogs com links, navegação na 

internet e criação de hipertexto. Esse feedback era essencial para concretizar as 

novas técnicas com as práticas pedagógicas. Por fim, as atividades desenvolvidas 

tinham que ser apresentadas no encontro presencial para ser discutido por todos.  

Portanto, os princípios norteadores da proposta do curso PROINFO 

consistiam no professor “perceber o papel das tecnologias de informação e 

comunicação nos setores da cultura contemporânea e de situar a importância para a 

educação nos dias de hoje” (TORNAGHI; PRADO; ALMEIDA, 2010, p. 17) e assim, 

ampliar a compreensão sobre tecnologia e sua relação com a sociedade e escola.  

A seguir, mapearemos alguns dados sobre as TIC no contexto rural brasileiro 

e o avanço da internet, para posteriormente podermos interatuar com o nosso lócus 

de pesquisa.  

 

3.4 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) NO CONTEXTO 

DA ÁREA RURAL BRASILEIRA: O AVANÇO DA INTERNET 

 

 Independente do lugar em que moramos, seja no campo ou na cidade, todos 

somos integrantes dessa sociedade em que as tecnologias da informação e 

comunicação se fazem cada vez mais presentes em nosso cotidiano. Segundo o 

Censo Escolar 2013, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa 

(INEP), apenas 9,9% das 76.229 escolas brasileiras existentes no campo possuem 
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acesso à internet; em áreas urbanas, o número chega a 84%. É necessário romper 

com a barreira de acesso que existe entre o campo e o urbano e propor políticas 

públicas que defendam e levem a tecnologia a áreas rurais do país.  

 Conforme os indicadores demográficos do Censo Escolar/Inep 2013, a 

população brasileira está em torno de 203 milhões de habitantes, sendo que 93,4% 

desses estão matriculados na Educação Básica. Quando nos reportamos à área 

rural, encontramos 30 milhões de habitantes, sendo 91,5% matriculados na 

Educação Básica. 

  

Quadro 1 - Matrículas no ensino infantil, fundamental e médio 

 BRASIL RURAL URBANO 

Estudantes Matriculados 42.552.553 5.328.842 37.223.711 

Educação Infantil 4.860.481 717.662 4.142.819 

Ensino Fundamental I 15.764.926 2.737.629 13.027.297 

Ensino Fundamental II 13.304.355 1.527.625 11.776.730 

Ensino Médio 8.622.791 345.926 8.276.865 
Fonte: Censo Escolar/ Inep 2013. 

 

No ensino fundamental I, observando-se os dados do item zona rural a 

defasagem idade série chega a 26% dos 2.737.629, conforme dados em negrito no 

Quadro 1, no ensino fundamental II essa porcentagem chega a 43% de 1.527.625 e 

no ensino médio é de 42% dos 345.926.  

Em relação aos professores do campo, do quantitativo 342.845, apenas 

53,2% possuíam ensino superior em 2013. 

  

[...] o Brasil deve promover ações visando se inserir na sociedade da 
informação, uma vez que dela não há como fugir. Takahashi (2000) 
explica que uma sociedade ao mergulhar na onda das novas 
tecnologias, delas deve se apropriar sob o risco de ficar à margem do 
desenvolvimento mundial e “a educação é o elemento-chave na 
construção de uma sociedade baseada na informação, no 
conhecimento e no aprendizado” (BAPTISTA, 2009, p. 10).  
 

Refletindo sobre as considerações do autor não é possível fugir das 

influências das tecnologias e do que elas podem desempenhar de benefício para o 

desenvolvimento educacional, mobilizando o ensino-aprendizagem.  

A seguir apresentaremos um gráfico que traz dados sobre o uso das TIC nos 

domicílios brasileiros. 
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Gráfico 1 - Domicílios brasileiros (%) com rádio TV, telefone, microcomputador e 
micro com acesso à internet 

 
Fonte: Estatísticas de Domicílios Brasileiros (IBGE - PNAD). 

  

 

O Gráfico 1 traz o mapeamento de 2001-2013 da situação em relação ao 

Brasil - o quantitativo em percentual da propagação das TIC é apresentado sem 

distinção de urbano e rural. Os dados mostram que em 97,2% dos domicílios há 

televisão, 92,50% possuem telefone fixo ou celular, 75,70% possuem rádio, 48,90% 

microcomputador, e 42,40% microcomputador com acesso à internet. 

Quanto ao estado de Rondônia, conforme Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios, em 2013, 40,7% dos domicílios possuíam microcomputadores, 32,1% 

possuíam microcomputadores com internet e 54,3% não possuíam 

microcomputadores. A amostragem não faz distinção de percentual entre urbano e 

rural.  

Vale destacar que quanto aos dados quantitativos sobre o uso das TIC nos 

domicílios brasileiros, principalmente rural, os dados não são específicos.  

Quanto ao estudo das TIC no ensino e aprendizagem encontramos vasta 

bibliografia a respeito, pois as TIC são alvo de várias produções acadêmicas, entre 

eles autores como Kenski (2012), Pretto (1996), e outros que se preocupam em 
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responder as indagações sobre o processo de aprendizagem mediatizado pelas TIC. 

Seus estudos procuram evocar reflexões acerca do uso das TIC nas escolas 

públicas brasileiras, principalmente relacionadas ao papel da escola com a 

integração das TIC. 

Há, portanto, que se destacar a gestão desses novos espaços de 

aprendizagem, mediados pelas TIC, e ainda não são oportunizados 

democraticamente a todos os sujeitos envolvidos. Segundo Demarchi (2006, p. 40) 

“quando se estudam tecnologias, não se pode dissociá-la da cultura e sociedade em 

que foram produzidas”. 

É certo que cada sociedade desenvolve um grau de importância maior ou 

menor em relação ao uso das tecnologias na escola. Claro que a mídia ajuda a 

disseminar e confirmar a importância do seu uso, mas se elencarmos as diversas 

tecnologias que temos na escola, que não são utilizadas no potencial, 

destacaremos, por exemplo, o rádio.  

No que concerne ao contexto brasileiro, de acordo com Miranda (2000 apud 

OLIVEIRA, 2011, p. 27), é essencial para a construção da sociedade da informação 

no Brasil: 

 
[...] a implantação de uma sólida plataforma de telecomunicações, 
na qual possam difundir-se e florescer as aplicações em áreas de 
alto conteúdo e retorno social, como a educação, saúde, meio 
ambiente, agricultura, indústria e comércio. Requer a instalação e o 
fortalecimento de adequada infraestrutura de escolas, biblioteca, a 
fim de que uma nova geração de brasileiros se prepare para o futuro. 

 

Ao se buscar dados quantificáveis ao uso das TIC na área rural brasileira, 

observa-se, sobretudo, que esse alcance ainda é restrito, e ao comparar com 

aqueles que estão localizados na Amazônia Ocidental, que é o lócus dessa 

pesquisa, o alcance é ainda mais dificultoso. Assim, a Tabela 2 descreve a 

proporção de domicílios que possuem equipamentos TIC no Brasil, destacando 

urbano e rural e a região Norte.  
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Tabela 2 - Proporção de domicílios que possuem equipamentos TIC 

Equipamentos  
Área 

Urbana 
Área  
Rural 

Região 
Norte 

Percentual 
1% 

Total 

TV 98 95 95 98 

Telefone celular 92 78 88 90 

Rádio 79 77 67 78 

Telefone fixo 39 10 16 35 

Antena parabólica 27 62 41 32 

Computador de mesa 34 12 16 31 

Computador Portátil 30 12 21 28 

TV por assinatura 30 7 20 26 

Jogo vídeo game 21 6 16 19 

Tablet 7 2 4 6 

Fonte: CETIP - ¹Base: 62,8 milhões de domicílios. Respostas múltiplas e estimuladas. Dados 

coletados entre setembro de 2013 e fevereiro de 2014. Fonte: NIC.br - set/2013 a fev/2014. 

Disponível em: <http://www.cetic.br/tics/usuarios/2013/total-brasil/A/>. 

 

Logo, na área rural brasileira 95% possuem TV; 78% telefone celular; 77% 

rádio; 10% telefone fixo; 62% antena parabólica; 12% computador de mesa; 12% 

computador portátil; 7% TV por assinatura; 6% Jogo de vídeo Game e 2% Tablet. Já 

na região norte observa-se que a tabela não vem diferenciando o urbano do rural, 

com isso conclui-se que não há como certificar a veracidade das informações 

relacionadas ao âmbito rural, havendo um distanciamento em relação à realidade. A 

apresentação desses dados teve como objetivo mapear a proporção de domicílios 

brasileiros que possuem equipamentos tecnológicos.  

A seguir, apresentaremos o percurso metodológico da pesquisa em estudo. 
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4  PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Nesta seção, apresentamos a caracterização de nossa pesquisa que partiu da 

seguinte questão norteadora: em que medida o PROINFO Rural contribuiu com a 

prática pedagógica dos professores rurais de Nova Mamoré-RO? Dessa questão 

nasce o interesse em estudar o que os professores desenvolvem em sala de aula, a 

partir da formação continuada do PROINFO Rural.  

O universo dessa pesquisa está relacionado às 7 escolas rurais contempladas 

com os laboratórios de informática e a formação continuada. Ressaltamos que 4 

escolas polos municipais atendem o ensino infantil pré-escolar (4 a 5 anos) e o 

ensino fundamental inicial e final; 2 escolas municipais são multisseriadas e 

atendem o ensino infantil pré-escolar (4 a 5 anos) e o ensino fundamental inicial (1º 

ao 5º ano), e apenas uma escola polo municipal atende o pré-escolar (4 a 5 anos), o 

ensino fundamental inicial e final e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

Foram realizados estudos teóricos, por meio de pesquisa bibliográfica e 

levantamentos de dados junto à Secretaria Municipal de Educação (SEMED), em 

Nova Mamoré, acerca da execução do Programa PROINFO Rural.  

Esta seção está dividida de forma a apresentar a caracterização da pesquisa; 

o lócus da pesquisa e a coleta dos dados.  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

A investigação se caracteriza como um estudo de caso, desenvolvido sob 

uma abordagem qualitativa dividido em uma fase documental e outra empírica, 

fundamentados em: Gil (2008), Godoy (1995) e Ludke e André (1996). 

Conforme Nisbett e Watt (1975 apud ANDRÉ, 1984, p. 51), temos a destacar 

que o: “[...] estudo de caso é uma investigação sistemática de uma instância 

específica. Essa instância, pode ser um evento, uma pessoa, um grupo, uma escola, 

uma instância, um programa, etc”. 

A pesquisa tem como público alvo as escolas atendidas pelo PROINFO Rural 

e seu grupos de professores. Decerto, “a metodologia do estudo de caso é eclética, 

incluindo, via de regra, observação, entrevista, fotografias, gravações, documentos, 
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anotações de campo e negociações com os participantes do estudo” (ANDRÉ, 1984, 

p. 52).  

Foram utilizados procedimentos quantitativos para traçar o perfil dos 

professores participantes desta pesquisa, que, todavia, tem abordagem qualitativa, 

com observância dos dados da realidade estudada, desde o social ao histórico do 

ambiente onde estão inseridos os sujeitos da pesquisa. Nesse tipo de pesquisa, 

tem-se a preocupação de entender a dinâmica das interações cotidianas e de 

capturar a perspectiva dos participantes. Ludke e André (1996, p. 13) afirmam que: 

  
A pesquisa qualitativa ou naturalística, segundo Bégdan e Biklen 
(1982), envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato 
direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o 
processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva 
dos participantes. 

 

Vale ressaltar no que concerne à abordagem qualitativa na perspectiva de 

Godoy (1995, p. 62), que: 

 
A diversidade existente entre os trabalhos qualitativos é enumerar 
um conjunto de características essenciais capazes de identificar uma 
pesquisa desse tipo, a saber: (1) o ambiente natural como fonte 
direta de dados e o pesquisador com instrumento fundamental; (2) o 
caráter descritivo; (3) o significado que às pessoas dão às coisas e à 
sua vida como preocupação do investigado; (4) enfoque indutivo. 

  

Quanto à relevância da pesquisa, podemos destacar que esperamos que esta 

possa justificar a necessidade de uma avaliação da formação continuada do 

programa PROINFO na rede municipal de Nova Mamoré, de forma a melhorar a 

educação básica. Nesse sentido, examinamos o programa PROINFO Rural, com 

vistas a demonstrar as condições em que foram desenvolvidas no município, 

mapeando as escolas rurais contempladas com o laboratório de informática e, 

assim, ir a campo para conhecer a realidade das sete escolas selecionadas para 

esta pesquisa.  
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4.2 LÓCUS DA PESQUISA E PERFIL DOS PARTICIPANTES 

  

A pesquisa relatada nesse trabalho foi desenvolvida no município de Nova 

Mamoré, estado de Rondônia. Das 56 escolas municipais, optamos por 7 escolas 

municipais rurais que foram contempladas pelo programa do PROINFO Rural.  

O nosso objeto de estudo inicialmente era apenas os professores que 

cursaram a formação continuada do PROINFO Rural, mas no desenvolvimento da 

pesquisa empírica sentimos a necessidade de inserir alguns professores que não 

cursaram o PROINFO, mas que em suas respectivas escolas rurais utilizam ou tem 

desejo de usar as tecnologias em sala de aula.  

Os participantes da pesquisa foram inicialmente selecionados por um banco 

de dados de inscrição, disponibilizado e autorizado pela SEMED. Escolhemos o 

período de 2010, pois foi o ano que mais tiveram inscrições, totalizando 46 

professores inscritos em 6 escolas rurais. Vale destacar que uma das 7 escolas 

rurais foi criada em 2012, por isso, ela não entra nos dados de 2010 da SEMED.  

O total de professores na formação do PROINFO Rural foram de 36 

participantes, porém, devido às dificuldades de acesso às escolas, devido à 

distância, ao período chuvoso na região durante a coleta de dados, e devido ainda 

ao fato de não encontrar alguns professores nas escolas selecionadas, apenas 14 

professores participaram da pesquisa.  

Para garantir a não identificação dos sujeitos da pesquisa, foi utilizada a sigla 

E, significando escola participante, seguido do número utilizado para identificar o 

professor. No total obteve-se um número de 14 participantes em estudo.  

 

4.3 COLETA DE DADOS 

 

 Seguindo a perspectiva da pesquisa qualitativa, os dados foram obtidos por 

meio de análise documental: os documentos oficiais do Programa PROINFO, o 

Termo de Adesão do Município ao Programa, o Projeto Político Pedagógico das 

escolas, o Regimento Interno, Parecer de Autorização de Funcionamento da Escola 

emitido pelo Conselho Municipal de Educação, aplicação de questionários (com 

questões abertas, fechada e de múltipla opção), e realização de entrevista 

semiestruturada.  
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 Iniciamos a obtenção dos dados na SEMED procurando documentos que 

comprovassem a realização da formação continuada pelo PROINFO. Um ponto 

positivo a ser considerado é o fato de a pesquisadora trabalhar na instituição e com 

a autorização do secretário de educação, obteve acesso ao manuseio desses 

documentos sem restrições.  

Após a fase de coleta de dados, foram feitas visitas às sete escolas rurais 

para aplicação dos questionários e nesse primeiro contato de aproximação foi 

marcada data para realização das entrevistas. No momento de aplicação dos 

questionários, os participantes receberam e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) conforme Apêndice D.  

Durante o desenvolvimento da pesquisa destaca-se a ocorrência de alguns 

contratempos. A justificativa principal para esses imprevistos é o fato de as escolas 

rurais selecionadas serem distantes uma das outras. Acrescente-se a distância, as 

condições climáticas do período, que ocasionou estradas sem tráfego ou fechadas 

em razão de pontes quebradas, e em outros casos estradas alagadas em 

decorrência das chuvas intensas. O resultado de todas as adversidades foi a 

impossibilidade de manter contato com todos os professores. 

 O motivo da escolha para a aplicação de questionário está fundamentado em 

Gil (2008, p. 122) que destaca a importância desse instrumento na coleta dos dados 

da pesquisa:  

 
a) possibilita atingir grande números de pessoas, mesmo que 
estejam dispersas numa área geográfica muito extensa, já que o 
questionário pode ser enviado pelo correio ou por outra pessoa; b) 
implica menores gastos com pessoal, posto que o questionário não 
exige o treinamento dos pesquisadores; c) garante o anonimato das 
pessoas; d) permite que as pessoas o respondam no momento em 
que julgarem mais conveniente; d) não expõe os pesquisados à 
influência das opiniões e do aspecto pessoal do entrevistado (Grifo 
nosso). 
 

Adotamos o questionário com questões abertas, fechadas e de múltiplas 

opções, com a intenção de adquirir maior aprofundamento nas respostas para a 

análise dos dados. Em relação ao questionário aberto, o autor Gil (2008, p.122) 

afirma que “este tipo de questão possibilita ampla liberdade de resposta. Nas 

questões fechadas, […] confere maior uniformidade às respostas e podem ser 

facilmente processadas”.  
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Posteriormente, como última etapa de obtenção de dados, realizou-se 

entrevista semiestruturada com os professores. Ludke e André (1996, p. 34) relatam 

que “a grande vantagem da entrevista é que permite correções, esclarecimentos e 

adaptações que a tornam sobremaneira eficaz na obtenção das informações 

desejadas”. E Gil (2008, p. 109) acrescenta que “a entrevista é uma técnica em que 

o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o 

objetivo de obtenção dos dados que interessam à investigação”.  

Entre os tipos de entrevista optamos pela semiestruturada. Ao tratar sobre o 

uso da entrevista na pesquisa de campo o autor Gil (2008, p. 110) relata: 

  
[…] as vantagens da entrevista de: possibilitar a obtenção de dados 
referentes aos mais diversos aspectos da vida social; é uma técnica 
muito eficiente para a obtenção de dados em profundidade acerca do 
comportamento humano; os dados obtidos são suscetíveis de 
classificação e quantificação. 

 

O diferencial da entrevista semiestruturada reside no fato de o entrevistado 

seguir um roteiro pré-estabelecido, mas que pode ser complementado por outras 

perguntas ao longo da entrevista, o que “facilita a abordagem e assegura, sobretudo 

aos investigadores menos experientes, que suas hipóteses ou seus pressupostos 

serão cobertos na conversa” (MINAYO 2010, p. 267 apud MARTINI, 2013, p. 62).  

Mas, segundo Gil (2008, p. 110), a entrevista também apresenta vários itens 

de desvantagens como: “a falta de motivação do entrevistado para responder as 

perguntas que lhe são feitas; a influência exercida pelo aspecto pessoal do 

entrevistador sobre o entrevistado”, entre outras limitações. Verificando essas 

questões, optamos por gravar a entrevista para garantir o registro de todas as falas 

dos professores, observando expressões faciais e mudança de posturas.  

Após as transcrições das entrevistas, os dados foram tratados e analisados, 

aplicando-se a técnica de análise exploratória, baseados na análise dos professores 

cursistas do programa do PROINFO Rural, como também os professores que não 

cursaram.  

Os participantes da presente pesquisa compõem o corpo da coleta de dados 

empírica, assim iremos analisar individualmente cada fala dos participantes.  

 

4.3.1 Categorização da pesquisa  
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A aplicação do questionário aos professores nos permitiu definir o grupo de 

análise. Neste questionário procuramos colher dados como gênero, idade, formação 

profissional, experiência docente, jornada de trabalho, se já participou de alguma 

capacitação em informática, a importância da capacitação, período de participação, 

quais cursos participou, a escola na qual trabalhava, a dificuldade em participar da 

capacitação do PROINFO, com que frequência utiliza o laboratório de informática, 

quais projetos pedagógico desenvolveu na escola com as TIC, os programas 

básicos do Office que utiliza em sala de aula, se a escola tem acesso à internet, os 

recursos da internet que utiliza para a preparação das aulas, as estratégias 

didáticas, entre outros. Para categorização dos sujeitos da pesquisa apresentamos 

os dados com as Tabelas 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14, 15.  

A tabela a seguir, específica o número de inscritos no PROINFO e a amostra 

dos questionários aplicados e das entrevistas.  

 

Tabela 3 - Composição da amostra da pesquisa 

Escolas Rurais 
Nº professores 

inscritos no 
PROINFO 

Amostra dos 
questionários 

Aplicados 

Amostra das 
entrevistas 
realizadas 

E01 11 4 4 
E02 05 4 - 
E03 Não existe inscrição 1 1 
E04 Não existe inscrição 1 1 
E05 14 3 1 
E06 06 1 1 
E07 Não existe inscrição 0 1 

Total: 36 14 9 
Fonte: Banco de dados da pesquisadora. 

  

Vale ressaltar que as escolas E03 e E04 são multisseriadas e não 

descobrimos o motivo da não participação no curso destacamos que as professoras 

não possuem a habilitação exigida pela LDB. No entanto, por motivo de a escola ser 

distante do distrito e não ter pessoal habilitado para o exercício do magistério, 

conforme a Lei, a comunidade é que escolhe o professor.  

 Já a escola E07 foi criada em 2012, portanto não participou das inscrições no 

período de 2010, mas ressaltamos que no ano de 2013 formou a última turma do 

curso do PROINFO, e não sabemos por qual motivo não existiram inscrições dessa 

escola.  
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 Observando os dados apresentados, as escolas E01 e E05 tiveram um 

número significativo de inscrições, mas devido ao período chuvoso na região na 

época da pesquisa, o contato direto com muitos desses professores, como também, 

com os que não moram mais na região e com alguns que se desvincularam do 

regime de trabalho do município, e agora atuam em escolas estaduais, foi 

prejudicado.  

Com a categorização do lócus da pesquisa, tratamos os dados a partir de 

uma análise exploratória dos dados. Esta fase consistiu em trabalhar todos os dados 

coletados, tanto da pesquisa bibliográfica e documental, como da pesquisa empírica.  

A partir da próxima seção trataremos da análise dos dados da pesquisa. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nessa seção, exporemos os resultados e discussões dos dados obtidos com 

o propósito de responder ao problema da pesquisa. A apresentação está dividida 

inicialmente com o histórico do município de Nova Mamoré na Amazônia Ocidental, 

sendo que primeiro mostra os dados obtidos pela pesquisa documental do 

PROINFO e as inovações curriculares nas escolas rurais, seguido do estudo de 

caso também das escolas rurais; posteriormente são apresentados os dados obtidos 

junto aos professores do curso Dados do PROINFO e, por fim, é feita a análise das 

entrevistas como os professores cursistas do PROINFO. 

  

5.1 HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ NA AMAZÔNIA OCIDENTAL 

 

 Ao iniciarmos essa seção é importante destacar que os estados do Amazônia, 

Acre, Rondônia e Roraima fazem parte da Amazônia Ocidental, e ocupam uma área 

de 2.194.599 km², que corresponde a 25,7% do território brasileiro, com 

aproximadamente 6.242.000 habitantes.  

 Conforme dados do IBGE, Rondônia é o terceiro estado mais populoso da 

região Norte, com 1.748,531 habitantes em 2014, seus limites territoriais são com o 

estado de Mato Grosso a leste, Amazonas ao norte, Acre a oeste e a República da 

Bolívia a oeste e sul.  

Nova Mamoré é o 5º maior município em extensão territorial do estado de 

Rondônia com uma área de 10.072 km². A emancipação política e administrativa 

ocorreu por meio da Lei 207, de 06 de julho de 1988, com o nome de Vila Nova do 

Mamoré e que foi alterado pela Lei 531, de 17 de dezembro de 1988, e passou a 

chamar Nova Mamoré. O nome do município foi em homenagem ao Rio Mamoré, 

que significa "mãe dos homens", no entanto, o rio com maior extensão territorial é o 

Madeira.  

A distância entre a capital Porto Velho e o município é de 280 km pela BR 425 

e localiza-se à margem direita do Rio Madeira. Sua origem está ligada à lendária 

Estrada de Ferro Madeira Mamoré, no trecho de Vila Murtinho, que foi um dos 

postos ferroviário de escoamento da castanha e do látex. Surgiu a partir da 

implantação do Projeto Integrado de Colonização (PIC) Sidney Girão, em 13 de 
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agosto de 1971, pela portaria INCRA-692, em que foram assentadas entre Guajará-

Mirim e Nova Mamoré 3.686 famílias, em lotes rurais de cem hectares cada 

(OLIVEIRA, 2007). 

Vale informar que o Projeto Integrado de Colonização Sidney Girão foi o único 

projeto implantado fora do eixo da BR-364. E o seu projeto inicial tinha sido 

denominado Mamoré, mas em homenagem ao piloto do Instituto Brasileiro (IBRA), 

vítima de um acidente na região, o projeto passou a chamar-se Sidney Girão 

(AMARAL, 2004, p. 22 apud SANTOS, 2009).  

Sobre as características desse projeto encontramos explicações nos estudos 

de Silva (1997 apud SANTOS, 2009, p. 64). 

  
Na planta original, o PIC Sidney Girão possuía uma área de 200.000 
hectares de terras. Sua capacidade de assentamento era de 1500 
famílias a serem localizadas em parcelas de 100 ha, sendo também 
prevista a construção de dois núcleos. No entanto, o projeto inicial 
sofreu modificações na faixa cortada pelo rio Ribeirão e seus 
afluentes, onde foi verificada a presença de índios do grupo Urubone, 
o que teve como conseqüência a criação pela FUNAI do Posto 
Indígena Ribeirão, com cerca de 48000 hectares; está em parte 
situado na área primitiva do projeto, constituindo seu limite norte.  
 

Também, não podemos deixar de mencionar a abertura da BR 425, por volta 

do ano 1968, que ligou a cidade de Nova Mamoré e Guajará-Mirim à BR 364. Por 

motivo do fluxo migratório exorbitante para a região, torna a então Vila Nova do 

Mamoré em um pequeno núcleo urbano ao longo da que seria a primeira avenida do 

município conhecida como Desidério Domingo Lopes, que fica localizada ao lado da 

BR 425.  

Segundo Teixeira e Fonseca (2001, p. 179 apud SANTOS, 2009, p. 61): 

 
O censo demográfico de 1980 demonstrou que Rondônia havia 
crescido em proporções muito maiores do que havia sido previsto. 
Novos núcleos de colonização surgiram ao longo da BR-364 e 
também estradas vicinais que partiram da BR-364 para áreas 
interioranas do Território. Paralelamente ao crescimento demográfico. 
 

Os limites territoriais de Nova Mamoré são assim definidos: ao norte Porto 

Velho, ao sul Guajará-Mirim, a Leste Porto Velho, Campo Novo e Buritis e a Oeste 

república da Bolívia e o Rio Madeira.  

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

de 2014, a população estimada de Nova Mamoré é de 26.227, sendo considerada a 
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maioria na área urbana. A população é bastante diversificada em suas 

descendências, considerando o grande fluxo migratório na região. Por aqui se 

instalaram muitas famílias vindas dos estados do Ceará e do Paraná, entre todos os 

outros estados do Brasil em menor escala, além da população indígena já instalada 

nessas terras; atualmente devido à fronteira, também os bolivianos que aos poucos 

se instalaram. 

O município tem 5 distritos que segundo a homepage Nossa História-UOL 

(2008) relata:  

 
A administração Municipal optou para a criação dos mesmos, pois é 
uma forma de melhor dar assistência direta, através de seus 
administradores distritais. 1 - Distrito de Vila Murtinho - está 
localizado a seis quilômetros da Sede do Município. Foi no passado, 
uma estação da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré; 2 - Distrito de 
Palmeiras - está localizado a quarenta quilômetros da Sede do 
Município; 3 - Distrito de Nova Dimensão - está localizado a 
sessenta quilômetros da Sede do Município; 4 - Distrito do Araras - 
está localizado a quarenta cinco quilômetros da Sede do Município; 5 
- Distrito de Jacinópolis - está localizado a cento e vinte e três 
quilômetros da Sede do Município.  
 

Vale ressaltar, que, de acordo com fonte pesquisada, Vila Murtinho é descrita 

como distrito, mas que hoje ela é considerada parte da área urbana de Nova 

Mamoré.  

A grande procura por escolas e a escolarização do pré-escolar ao ensino 

médio se concentra na área rural. A população estudantil atendida pelo governo 

municipal, registrado nas matrículas iniciais do ano 2014, soma um número de 4.064 

alunos, compreendendo toda a educação básica da rede municipal de educação.  

Conforme dados disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação-

SEMED, na zona rural do município concentra-se o maior número de escolas e 

estão distribuídas entre 43 escolas multisseriadas que ofertam do pré escolar ao 4 

ao 5º ano do ensino fundamental inicial; 7 escolas polos que ofertam no ensino 

fundamental inicial e final e ensino médio; uma escola estadual que oferta ensino 

fundamental inicial e final e ensino médio. Já na zona urbana temos 5 escolas da 

rede municipal; 3 escolas estaduais; 2 particulares.  

Das 7 escolas pesquisadas, apenas uma não se localiza na principal 

“vértebra" do P”ojeto Integrado Colonização (PIC) Sidney Girão. 
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 5.2 DESCRIÇÃO DO PROGRAMA PROINFO EM NOVA MAMORÉ - RO 

 

 No estado de Rondônia o Programa foi regulamentado pela Portaria 

511/2005, que no artigo primeiro afirma: 

 
Art. 1° - Regulamentar o Programa Estadual de Informática no âmbito 
do Sistema Estadual de Ensino, cujo objetivo é colocar as modernas 
tecnologias de informática e telecomunicações a serviço do processo 
de ensino e aprendizagem da escola pública estadual. 
 

 Firmando compromisso de participação no Programa, a prefeitura Municipal 

de Nova Mamoré-RO assinou o Termo de Adesão ao Programa Nacional de 

Informática na Educação (PROINFO), em 2010. Destacaremos alguns itens do 

termo entre eles: 

 
Designar a Coordenação Municipal do PROINFO para gerenciar as 
ações do Programa no Município, em articulação com a 
Coordenação Estadual e SEED/MEC; garantir a infra-estrutura 
básica (espaço físico, rede lógica e rede elétrica), segurança e 
serviços de manutenção para o funcionamento dos Laboratórios de 
Informática destinados ás escolas ou Núcleos de Tecnologia 
Educacional de sua rede de ensino; viabilizar o acesso dos 
professores ás capacitações oferecidas pela SEED/MEC, Núcleos de 
Tecnologias Educacionais (NTE) ou outras agências no âmbito do 
PROINFO, providenciando transporte e alimentação, quando 
necessário; garantir a utilização dos equipamentos e serviços dos 
Laboratórios de Informática pelos alunos e professores das escolas, 
fomentando a inserção do uso das tecnologias em seu Projeto 
Pedagógico e em atividades para dinamizar e qualificar o processo 
de ensino e aprendizagem e educação digital.  

 

Portanto, a Prefeitura de Municipal de Nova Mamoré, em conjunto com a 

SEMED, ofereceu capacitações por meio do Programa do PROINFO nos anos de 

2010, 2011, 2012 e 2013. A não adesão do programa no ano de 2013, fez com que 

houvesse interrupção na oferta dos cursos, motivo esse não esclarecido pela 

SEMED.  

A seguir demonstraremos por meio de imagem o mapa geográfico do 

município de Nova Mamoré. 
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Mapa 1 - Mapa geográfico das escolas municipais de Nova Mamoré  

 
Fonte: SEMED/Nova Mamoré, 2015. 

 

Cada seta em vermelho representa as sete escolas rurais polos, que foram 

contempladas com o laboratório de informática do Programa PROINFO Rural. As 

escolas se localizam ao longo da BR 421, que dá acesso ao Parque Nacional de 

Guajará-Mirim, também conhecida como Linha D, e apenas uma escola fica fora do 

eixo da BR 421.  

Ressaltamos que apenas uma escola urbana foi contemplada com o 

laboratório, assim das 52 escolas municipais, 45 delas não foram contempladas, 

logo, a formação do PROINFO foi prioritária aos professores das escolas 

contempladas com o PROINFO Rural.  

Portanto, ao observarmos o mapa do Município, a extensão geográfica e o 

número irrisório de escolas rurais contempladas com o laboratório de informática, 

concluímos que a inclusão digital no meio rural como condição de desenvolvimento 

do conhecimento está comprometida, pois como a escola promoverá a inclusão 

social de seus alunos e professores com apenas cinco computadores, que foi a 

quantidade mínima que cada escola recebeu de equipamentos. Conforme dados 

descritos com detalhes na sub-seção 5.2.1, detectamos que apenas uma escola 

rural de Nova Mamoré recebeu 10 computadores, as outras receberam 6, e apenas 

5 computadores.  
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A seguir apresentaremos as escolas rurais de Nova Mamoré, e seus 

respectivos regimento interno, PPP, Contrato no SIGETEC e a data de entrega dos 

computadores.  
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5.2.1 O PROINFO e as inovações curriculares nas escolas rurais em Nova 

Mamoré-RO 

 

Para verificarmos se há mudanças curriculares nos documentos escolares, 

procuramos o Regimento Interno, o Projeto Político Pedagógico (PPP) e outros 

documentos de regularização das escolas contempladas com o laboratório de 

informática, para analisarmos se houve ou não a inserção do uso das tecnologias 

nos documentos.  

As escolas foram classificadas em E01 a E07 e as informações coletadas 

sobre o regimento interno, o PPP e os outros documentos pertinentes para esta 

pesquisa foram disponibilizados pelo Conselho Municipal de Educação de Nova 

Mamoré (CME/NM). A seguir apresentaremos as descrições das seções dos artigos 

dos regimentos internos das escolas. 

Escola E01: contemplada com o laboratório de informática no ano de 2007, e 

foi indicado como data de entrega – outubro de 2008 – foi indicado como data de 

entrega, conforme endereço eletrônico do Sistema de Gestão Tecnológica 

(SIGETEC), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Assim, 

procuramos averiguar no regimento interno da escola se havia menção à inserção 

do uso das tecnologias e encontramos na Seção II, art. 33 e 34, que trata do 

Laboratório de Informática Educacional, e diz que: 

 
O laboratório de informática educacional constituiu em sala ambiente, 
ampliar seu conhecimento, através do uso das novas tecnologias; As 
atividades realizadas no laboratório de informática educacional 
ficarão sob a responsabilidade de um professor coordenador 
capacitado para o desenvolvimento de atividades pedagógicas, 
utilizando as mídias e as tecnologias. 

 

O Parecer 03/2014-CME/NM/RO de autorização de funcionamento da escola 

E01 diz: 

 
A escola tem prédio próprio, construído em alvenaria, para fins 
escolares, possui uma área de extensão livre para atividades 
recreativas e de área edificada, com as seguintes dependências, a 
metragem das dependências da escola não foram inseridas devido a 
ausência da planta baixa: 11 salas de aulas, cada uma; 01 depósito; 
01 cozinha; 01 despensa; 04 banheiros masculino; 04 banheiros 
feminino; 01 quadra coberta para recreação; 01 Laboratório de 
Informática (grifo nosso). 
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A foto abaixo demonstra a fachada da escola E01 localizada na área rural do 

município de Nova Mamoré-RO. 

 

Figura 1 - Vista Geral da escola E01 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisadora. 

 

No ano de 2014, a escola E01 contava com 388 alunos distribuídos entre o 

ensino fundamental I e II, localizada em um dos distritos de Nova Mamoré, local 

importante para promover a educação de crianças e adolescentes daquele distrito 

pois além de assegurar a formação do aluno na base da ciência, volta-se também à 

consciência social, crítica, solidária e democrática.  

Escola E02 foi criada pelo Decreto 803/GP/2001, mas iniciou as aulas no dia 

13 de março de 2006. A construção da escola era necessária tendo em vista que os 

alunos provenientes dessa região rural do município tinham que se deslocar todos 

os dias por 150 km até a cidade de Nova Mamoré. Diante de tantas dificuldades foi 

proposta à construção da escola para atender às necessidades da comunidade 

distrital. 

A comunidade em que a escola está inserida é formada por pequenos 

proprietários rurais e fazendeiros, voltados para a agricultura básica, extração de –

madeira e a pecuária – esses moradores são provenientes de outros municípios do 

estado de Rondônia e de outros estados. 

A referida escola foi contemplada com o laboratório de informática em dois 

momentos, em 2008 e 2009, e a data de entrega foi em fevereiro de 2010 e março 

de 2011, conforme endereço eletrônico do SIGETEC do FNDE. 
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Conforme, leitura do Parecer 01/2015/CME/NM/RO, que trata sobre a 

autorização e o funcionamento da escola E02:  

 
A Escola tem prédio próprio, construído em madeira todo murado, 
para fins escolares, possui uma área de extensão livre para 
atividades recreativas, não cobertas, com as seguintes 
dependências: 08 salas de aulas; 01 sala de computação (com dez 
computadores); 01 depósito; 01 cozinha; 01 despensa; 01 banheiro 
masculino; 01 banheiro feminino; 01 sala que funciona a Secretaria, 
Diretoria e Sala de Professores. (grifo nosso).  
 

A escola foi contemplada com o laboratório de informática no ano de 2010 e 

2011. Assim, procuramos averiguar no regimento interno da escola se houve 

menção à inserção do uso das tecnologias, e encontramos na Seção IV uma única 

menção com os dizeres “Serviços de apoio Tecnológicos” em seu art. 36 - Os 

serviços de apoio tecnológicos serão constituídos de uma sala com televisor 

conjugado com videokê, receptor para trabalhos de pesquisa de docentes e 

discentes.  

É importante frisar que no Projeto Político Pedagógico, quando trata sobre os 

serviços pedagógicos de apoio apenas menciona a utilização da sala de vídeo pelos 

professores. 

 

Figura 2 - Vista Geral da escola E02 

 
Fonte: SEMED/Nova Mamoré. 

 

Em conversa informal com a vice-diretora da escola, esta afirmou que os 

computadores estão encaixotados por falta de espaço, o que contradiz com o que 

versão no Parecer emitido pelo Conselho Municipal de Educação.  
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Escola E03 criada pelo Decreto 578/1996, com o nome em homenagem a 

uma garota de 5 anos de idade que morreu queimada, trancada dentro de casa, 

enquanto a mãe havia saído com as amigas para beber nos bares, no garimpo do 

Araras. As aulas iniciaram no mês de abril de 1996, ocasião em que contava com 

uma sala de aula, coberta com palhas de paxiúba e um banheiro. A cozinha 

funcionava dentro da sala de aula: no início tinha uma clientela de 18 alunos e a 

prefeitura contratou uma professora da comunidade para lecionar. Essa escola foi 

contemplada com o laboratório de informática no ano de 2009 e a data de entrega 

foi em dezembro de 2010, conforme endereço eletrônico do Sistema de Gestão 

Tecnológica do FNDE. O regimento da escola não tem referência ao laboratório de 

informática. 

 
Figura 3 - Vista Geral da escola E03 

 
Fonte: SEMED/Nova Mamoré. 

 

Escola E04. A escola foi criada pelo Decreto 234/GP/2010, e a comunidade 

local elegeu o seu nome em homenagem ao primeiro professor e escritor do Brasil – 

também um missionário que conseguiu conquistar, pacificar e ensinar os índios. 

Essa escola foi contemplada com o laboratório de informática em 2009, e a data de 

entrega foi em dezembro de 2010, conforme endereço eletrônico do Sigitec do 

FNDE. O regimento da escola não tem referência ao laboratório de informática. A 

escola é construída em madeira, conforme Figura 4. 
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Figura 4 - Vista geral da escola E04 

 
Fonte: SEMED/Nova Mamoré. 

  

A Escola E05 foi contemplada com o laboratório de informática em 2007, e a 

data de entrega foi em outubro de 2008, conforme endereço eletrônico do Sigitec do 

FNDE. Por motivo de não ter acesso ao PPP da Escola não obtivemos informações 

adicionais para esta pesquisa.  

 No regimento interno da escola consta a seção V, intitulada de Laboratórios, 

que em seu art. 37 explicita que: 

 
A sala de laboratório informática funcionará como serviço de apoio 
pedagógico buscando fomentar ao gosto pela informática e via de 
acesso global, Internet, e será responsabilidade de um professor. A 
sala de laboratório informática será composta de computadores 
ligada a Internet. 
 

Vale ressaltar, que o referido documento faz menção a computadores ligados 

à internet, mas ainda hoje a escola não tem nenhum espaço físico destinado à sala 

de informática, como também, não tem internet para acesso aos alunos. Há uma 

internet de conexão via rádio que atende a demanda da secretaria escolar, como 

também, em alguns casos, de pesquisa pelos professores. 
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Figura 5 - Vista geral da escola E05 

 
Fonte: SEMED/Nova Mamoré. 

  

Em entrevista, um professor dessa escola relata que no primeiro ano de 

instalação do laboratório de informática foi muito bom, existia calendário fixo para o 

uso da sala de informática entre os professores do 1º ao 5º ano e tinha uma 

coordenadora para a sala.  

Porém, até o terceiro mês deste ano – 2015 – não haviam definido um lugar 

para disponibilizar os computadores. Em conversa com o diretor, fomos informados 

que há espaço físico na escola, e que ainda não tiraram os computadores das 

caixas, pelo fato de o computador principal que alimenta os outros computadores 

estar com a placa mãe queimada. 

A Escola E06 foi criada pelo Decreto 234/GP/2002, e seu nome foi em 

homenagem a um dos pioneiros pecuaristas, que moravam na região. A comunidade 

é composta por agricultores e pecuaristas.  

Conforme o Parecer 03/2015/CME/NM/RO, trata sobre a autorização e o 

funcionamento da referida escolar:  

 
A escola tem prédio próprio, construído em alvenaria para fins 
escolares, possui uma área bastante ampla com uma extensão livre 
para atividades recreativas, com as seguintes dependências: 06 
salas de aula; 01 depósito; 01 cozinha; 02 banheiros masculinos; 02 
banheiros femininos; 01 área coberta para recreação. 
 

Essa escola foi contemplada com o laboratório de informática em 2007, e a 

data de entrega – em outubro de 2010, conforme endereço eletrônico do Sigitec do 

FNDE. Assim, procuramos averiguar o regimento interno da escola e encontramos, 
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na Seção IV, a menção aos serviços de apoio tecnológicos: está no Art. 36, que 

aborda que “os serviços de apoio tecnológico serão constituídos de uma sala com 

televisor conjugado com videokê, receptor para trabalhos de pesquisa de docentes e 

discentes”.  

No PPP da escola há uma subseção que descreve o espaço e mobiliário da 

sala Informatizada. Assim, contém um computador com 5 monitores, 5 mesas e 5 

cadeiras, 2 televisões, 2 DVD, 7 cadeiras, 2 computadores de acessibilidade para 

alunos portadores de necessidades especiais, 1 estabilizador, 2 prateleiras, 1 caixa 

amplificada, 1 ar-condicionado, 1 tela de retroprojetor, 1 aparelho de receptor. 

Abaixo, vê-se uma foto da fachada da escola que está localiza no Projeto Sidney 

Girão, área rural do município de Nova Mamoré-RO. 

 

Figura 6 - Vista geral da escola E06 

 
Fonte: SEMED/Nova Mamoré. 

 

No ano de 2014 a escola E06 contava com 127 alunos distribuídos entre o 

ensino fundamental I e II, e corpo docente era constituído de 11 professores. 

A Escola E07 foi criada pelo Decreto 2.165/2012, de 18 de setembro de 

2012, e seu nome foi dado em homenagem a uns dos primeiros moradores da 

região. A escola foi construída para atender a comunidade local a qual estava com 

grande dificuldade de transportar os alunos do 6º ano ao 9º ano para o distrito 

próximo. A partir desse período o atendimento voltou-se ao pré-escolar, ensino 

fundamental inicial e final.  



83 
 

Conforme o Parecer 02/2015/CME/NM/RO, que trata sobre a autorização e o 

funcionamento dessa escola 

 
O prédio da escola é construído em madeira, composto de dez salas 
de aula, uma sala para a direção, secretaria e supervisão, uma 
cozinha, com depósito, duas alas de banheiro (masculino e 
feminino), uma biblioteca, sala de vídeo e sala dos professores, uma 
sala de informática, um pátio coberto (Grifo nosso).  
 

Em estudo ao regimento interno da escola encontramos no Art. 33 a menção 

ao laboratório de informática. 

  
Os professores (coordenadores) dos laboratórios têm as seguintes 
atribuições: I - Adequar à utilização dos ambientes; II - Zelar pela 
manutenção e conservação dos materiais e equipamentos; III - 
Propor a aquisição de materiais e equipamentos que auxiliem nas 
atividades de ensino-aprendizagem; IV - Auxiliar no desenvolvimento 
das atividades de pesquisa e leitura. 

 

Foi informado pela SEMED que os computadores da referida escola foram 

desativados a partir de um remanejamento de uma escola multisseriada e os 

computadores foram recebidos em 2010, conforme endereço eletrônico do Sigitec, 

do FNDE. 

 
Figura 7 - Vista geral da escola E07 

 
Fonte: arquivo da pesquisadora. 
 

 

Portanto, dos regimentos internos estudados apenas as duas escolas 

multisseriadas não contêm nenhuma referência às salas de informática, já que o 
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regimento interno é único para as 43 escolas multisseriadas do município. Das 5 

escolas polos que atendem alunos do ensino fundamental I, II EJA apenas 2 têm 

uma sala de informática montada, ressaltando que apenas uma está atendendo ao 

uso pedagógico com professores e alunos. 

Nas duas escolas multisseriadas que atendem do Pré-escolar ao 5º ano do 

ensino fundamental não há uma sala em um cômodo diferente para o laboratório de 

informática e sim, os computadores ficam distribuídos num canto da sala de aula, 

por falta de espaço físico.  

 Todas as escolas contempladas com o PROINFO Rural receberam um 

multiterminal com cinco microcomputadores, monitor LCD, impressora jato de tinta, 

estabilizador, roteador, wireless e mobiliário.  

Quanto ao termo de adesão ao programa em 2010 uns dos itens elencados 

sob o fomento por parte da SEMED para inserção do uso das tecnologias em seu 

Projeto Pedagógico foi cumprido, conforme as descrições acima.  

A seguir, após um estudo dos documentos comprobatórios de autorização e 

funcionamento das escolas contempladas com o laboratório de informática, 

descreveremos o que encontramos dos computadores e das possíveis práticas 

pedagógicas.  

 

5.3 A PESQUISA: ESTUDO DE CASO DAS ESCOLAS RURAIS DE NOVA 

MAMORÉ 

 

A visita a escola E01 ocorreu no último dia de aula do ano de 2014. Quando 

chegamos à escola nos direcionamos à sala da secretaria que também é da 

diretoria. Conversamos inicialmente com a diretora que nos mostrou a sala de 

informática e ficamos surpresos e felizes com o que presenciamos: um espaço 

grande, arejado e bem cuidado.  

A sala se encontra equipada com 4 computadores do PROINFO Rural, 2 

computadores do PRONACAMPO e 1 que não está funcionando e também dois 

televisores. A diretora nos informou que para auxiliar as atividades dessa sala há 

uma professora de nível magistério, de ensino médio, que ajuda a desenvolver 

atividades juntamente com os outros professores.  

A sala conta com um calendário fixo de atividades a serem desenvolvidas 

durante toda a semana com os alunos do 1º ano ao 5º ano do ensino fundamental. E 
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em entrevista com a professora responsável pela sala de informática, ela nos 

informou que não fez o curso do PROINFO Rural porque não teve conhecimento. 

Entretanto, ela nos informou que domina o básico da informática, que procura 

sempre aprender alguma coisa nova para ajudar os alunos quando estão na sala, e 

que gostaria muito de fazer o curso.  

Ao ser questionada sobre as atividades desenvolvidas na sala, prontamente 

nos mostrou os jogos de letras, jogos de matemática, de lateralidade e outros. Vale 

destacar que ao apresentar o seu trabalho na sala se mostrou empolgada e até nos 

confirmou após, que sentiu honrada, porque foi a primeira vez que alguém a 

procurou para que ela pudesse relatar o trabalho que desenvolvia nesta sala.  

Essa professora tem um contrato de trabalho de 20 horas semanais e fica na 

escola apenas no período da manhã, consequentemente os alunos do período da 

tarde não têm acesso à sala, só quando o professor agenda e os leva para lá. Em 

entrevista, quando indagamos sobre se o período da tarde tem a mesma dinâmica 

do da manhã, ela respondeu que no período da tarde não tem ninguém, pois só 

trabalha pela manhã. E que os alunos do ginásio não utilizam a sala de informática 

porque não tem internet e não fica ninguém para incentivá-los ao uso.  

No regimento interno da escola E01 há menção ao professor coordenador do 

laboratório de informática, e relata no: 

 
Art. 35. O professor coordenador tem as seguintes atribuições: I – 
Adequar a utilização dos ambientes e zelar pela manutenção e 
conservação dos materiais e equipamentos; II - Promover 
capacitações para os docentes, discentes e demais funcionários da 
escola; III - Adquirir CD-Rom, softwares atualizados que ajudem nas 
atividades de ensino-aprendizagem; IV - auxiliar no desenvolvimento 
das atividades de digitação, pesquisa e leitura; V - Atender a 
comunidade escolar para pesquisa na internet. Parágrafo Único - O 
responsável pelo Laboratório de Informática Educacional deverá 
elaborar o Plano Anual e encaminhar mensalmente a supervisão 
escolar os relatórios das atividades desenvolvidas 

 

 A seguir apresentaremos as fotos do ambiente da sala de informática. 
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Figura 8 - Sala de Informática da Escola E01 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo da pesquisadora. 

 

Podemos observar pelas fotos da escola E01 que o laboratório de informática 

atende aos requisitos estabelecidos na Cartilha do PROINFO Rural (2008) como: 

piso recomendado, tal como o cimento liso, local protegido contra agentes 

agressivos, e a posição dos equipamentos.  

A visita à escola E02 ocorreu em 2015, e segundo o gestor da escola, desde 

a chegada dos computadores em 2011, não foi possível ter um laboratório de 

informática, devido à falta de espaço. Hoje a escola está em processo de construção 

de um novo prédio em que consta uma sala de informática para os alunos, assim 

espera-se que poderá tirar os computadores do armário e colocá-los para funcionar. 

A preocupação é que depois de quatro anos parados resta saber se esses 

computadores funcionarão quando tiverem um espaço para uso.  

O Parecer 01/2015-CME/NM/RO do Conselho Municipal de Educação refere-

se aos aspectos físicos da escola: 

 
Escola tem prédio próprio, construído em madeira todo murado, para 
fins escolares, possui uma área de extensão livre para atividades 
recreativas, não cobertas, com as seguintes dependências, a 
metragem das dependências da escola não foram inseridas devido à 
ausência da planta baixa: oito salas de aulas, uma sala de 
computação (com dez computadores); um depósito; uma cozinha; 
uma despensa; um banheiro masculino; um banheiro feminino; uma 
sala que funciona a Secretaria, Diretoria e Sala de Professores. 

 

A Figura 9 mostra parte dos computadores da escola E02 guardados no 

armário a espera de uma sala, o que contradiz com o Regimento Interno e o Parecer 

construído, conforme estudos dos conselheiros, por meio do Regimento Interno da 
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escola. Logo, a mesma foi contemplada pelo PROINFO Rural com dez 

computadores.  

 

Figura 9 - Sala de informática da Escola E02 

 
Fonte: acervo da pesquisadora. 

 

A visita à escola E03 ocorreu no final de novembro de 2014, mas ao 

chegarmos à escola, a encontramos fechada. Buscamos informações em uma 

fazenda em frente à escola e a moradora nos informou que a professora havia ido à 

capital do estado para tratamento de saúde, assim, deixamos com aquela senhora o 

questionário para que quando a professora retornasse pudesse responder e nos 

devolver.  

Um mês depois de nossa visita à escola, encontramos a professora na 

Secretaria Municipal de Educação, onde nos conhecemos e realizamos a entrevista 

e o questionário. Naquele momento, a professora alegou que havia esquecido em 

casa o questionário que tínhamos deixado com a dona da fazenda. Assim, não 

tivemos a oportunidade de conhecer o espaço físico da escola e saber como os 

computadores estão comportados, porém apenas o relato da professora já nos dá 

uma boa ideia de como se encontram. A professora relata que os 5 computadores 

estão distribuídos por um canto da sala, mas que não funcionam, devido a energia 

que não comporta os equipamentos e também porque o computador que gerencia 

todos os quatros não está funcionando.  

A pesquisa na escola E04 ocorreu no início de dezembro de 2014 no fim do 

ano letivo, momento em que as técnicas da Secretaria Municipal de Educação 
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estiveram na escola aplicando uma prova diagnóstica aos alunos. Por motivo da 

distância solicitamos que uma das aplicadoras tirassem fotos do recinto para que 

pudéssemos conhecer a realidade e saber como estavam instalados os 

computadores.  

Sendo uma escola multisseriada, possui energia, mas as instalações elétricas 

estão em péssimas condições, mal acendendo uma lâmpada. Consequentemente, 

os computadores não ligam em razão da deficiência no fornecimento de energia, 

que não têm capacidade mínima para funcionamento dos equipamentos. Abaixo as 

fotos do ambiente da escola E04. 

 

Figura 10 - Sala de informática da Escola E04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dispositivo móvel de Patrícia Alves Pereira. 

 

A referida escola é de madeira e está com o piso e telhado danificados. As 

condições físicas dos computadores ficam comprometidas por goteiras e por esse 

motivo não atende às recomendações da cartilha do PROINFO Rural (2008), ou 

seja, piso recomendado, local protegido contra agentes agressivo, como poeira, 

chuva e outros e principalmente o fornecimento de energia elétrica de 110V ou 

220V. O relato em entrevista da única professora fornece maiores detalhes sobre 

essa situação. 

Podemos concluir que um dos impasses da escola E04 é a falta de estrutura 

física do local, o que impede o uso dos computadores pelos alunos e professora.  

A visita à escola E05 ocorreu no final de novembro de 2014, ano em que a 

escola passou por uma reforma e ampliação das salas. Ao chegarmos à escola 

fomos recepcionados pelo diretor que justificou o não-uso da sala de informática, 
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que está desativada, por motivos de reforma, mas que para o próximo ano iria 

providenciar uma sala para os computadores.  

Fomos até o depósito da escola onde o diretor nos mostrou os computadores 

encaixotados e ressaltou que alguns antes mesmo da reforma já não estavam 

funcionando.  

Em relação aos professores que cursaram o PROINFO, nos apresentamos a 

quatro deles e explicamos a nossa visita e o motivo de estarmos ali. Esse primeiro 

contato foi bem rápido, pois os docentes estavam em sala com os alunos, e não 

gostaríamos de atrapalhar o andamento das atividades, assim, entregamos os 

questionários para que futuramente pudessem ser entregues ao diretor que ficou 

responsável por devolvê-los à pesquisadora.  

 A escola E06 está localizada na linha de acesso do Projeto Sidney Girão, a 

uma distância de 84 km da cidade de Nova Mamoré; a escola se encontrava em 

período de provas e encerramento do ano letivo.  

Ao chegarmos à escola fomos recepcionados pela secretária escolar e o 

diretor. Mencionamos que tínhamos estudado o regimento interno da escola e que 

na Seção IV havia uma menção aos serviços de apoio tecnológicos, no art. 36ª, e 

que o motivo da visita era conhecer as dependências da sala.  

A secretária nos encaminhou a sala que estava trancada. O espaço físico é 

composto por 1 ar-condicionado, 2 televisões, 5 computadores do PROINFO Rural e 

2 computadores do Programa Nacional de Educação do Campo (PRONACAMPO). 

Constatamos que a posição dos computadores não contempla os pré-requisitos da 

cartilha do PROINFO Rural. 

 
A posição dos equipamentos deverá contemplar, no mínimo, 2m² 
para cada computador a ser instalado, de forma a garantir um 
mínimo de espaço para a operação dos equipamentos pelos 
respectivos alunos, provendo um ambiente de aprendizagem 
agradável e confortável (BRASIL, 2008). 
 

Abaixo, apresentaremos as fotos do espaço físico da sala de informática que 

mostra os computadores posicionados juntos, sem o mínimo de espaço para 

operação dos equipamentos por alunos e professores. 
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Figura 11 - Sala de informática da Escola E06 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo da pesquisadora. 

 

Além disto, a instalação elétrica da escola não comporta os computadores 

ligados, motivo que ocasionou o não uso desses equipamentos por professores e 

alunos, desde a chegada à escola.  

Conforme levantamento de dados na SEMED, encontramos uma tabela que 

constava o nome de cinco professores que provavelmente teriam participado da 

formação do PROINFO Rural. 

Assim, os professores apresentados na lista estavam lecionando nessa 

escola, mas ao apresentarmos o questionário e o convite à entrevista, descobrimos 

que apenas fizeram a inscrição no curso, mas não cursaram e quando os indagamos 

não souberam o motivo pelo qual não foram chamados a cursar, como outros 

colegas de outras escolas rurais.  

Diante do exposto uma das professoras, que constava com o nome na lista do 

curso, se mostrou interessada e aberta a nos ajudar se dispondo a responder ao 

questionário em momento a ser marcado. Nesse primeiro encontro realizamos a 

entrevista.  

Escola E07 foi encontrada fechada, por motivo de comemorações internas, e 

os alunos haviam sido dispensados das atividades mais cedo. Por ser período 

próximo ao recesso escolar de fim de ano, decidimos retornar à escola no início das 

aulas, já no ano de 2015.  

Assim, no início do mês de março de 2015 retornamos à escola; em razão 

desse período ser uma época chuvosa, a pesquisadora passou por diversos 

obstáculos, como atoleiros e muita água na estrada, em consequência das cheias 

dos rios.  
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Ao chegar à escola E07 fomos recepcionados pela diretora e vice-diretor 

juntamente com alguns professores, quando estavam posicionando os alunos em fila 

para serem dispensados, pois naquele dia havia chovido muito e como os alunos 

moram longe da escola decidiram dispensar meia hora antes do horário 

estabelecido. Em seguida, a diretora nos encaminhou à sala dos professores para 

mostrar os computadores que estão ainda em caixas, devido à CPU não estar 

funcionando, conforme a Foto 12. 

Vale ressaltar, que a escola E07 não foi contemplada com o laboratório de 

informática do PROINFO Rural e sim, que, por motivo de desativação de uma escola 

multisseriada, recebeu os computadores foram remanejados. A escola também 

conta com 32 netbooks que são aquisição de outro programa e que são utilizados 

pelos professores em sala de aula. 

 

Figura 12 - Sala de informática da Escola E07 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: acervo da pesquisadora. 
 
 

Logo, a escola E07 precisa organizar o espaço físico para disposição dos 

computadores. A comunidade escolar vive o desafio de criar uma rotina de uso por 

professores e alunos, em favor do ensino aprendizagem, já que nenhum professor 

da escola cursou a formação continuada do PROINFO, exceto o vice-diretor da 

escola, que anteriormente fora de outra escola polo rural e começou a cursar a 

formação do PROINFO Rural, mas desistiu; também se recusou a participar desta 

pesquisa. O ponto positivo que podemos destacar é que além dos computadores do 

PROINFO Rural, a escola também foi contemplada com netbooks comprados com 

recursos próprios da prefeitura.  
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Portanto, a visita às sete escolas rurais foi significativa para a presente 

pesquisa, para mapear a situação real e defrontar com o que está escrito no Projeto 

Político Pedagógico, Regimento Interno e Processo de Autorização e 

Funcionamento das Escolas.  

Considerando os documentos oficiais das escolas polos, o texto dos artigos 

não condiz com a realidade; o único ponto em comum em todas é a existência dos 

computadores do PROINFO Rural, mesmo em situação precária. Também, foram 

encontrados computadores do programa do Governo Federal PRONACAMPO e 

netbooks comprados com recurso próprio da prefeitura. Vale ressaltar, que o uso 

dos equipamentos tecnológicos tanto do PROINFO como do PRONACAMPO não 

são satisfatórios para o ensino-aprendizagem dos alunos da área rural.  

Percebemos que falta a operacionalização para transformar o ambiente 

tecnológico precário em ambiente de aprendizagem escolar, e também a falta de 

formação continuada aos professores e outros com o fim de mobilizar e 

conscientizar quanto à importância do uso desses recursos tecnológicos para o 

ensino e aprendizagem.  

Já nas duas escolas multisseriadas a realidade é bem diferente, pois o 

espaço físico não é adequado aos computadores, nem para um ambiente favorável 

de aprendizagem. As duas escolas estão com problemas na estrutura do prédio, o 

que requer reforma ou construção, como também, reforma na rede elétrica, além da 

necessidade dos professores cursarem a formação continuada do PROINFO Rural. 

Outro ponto significativo a apontar é a rotatividade de professores nas escolas 

multisseriadas, além de a maioria não possuir o ensino superior. Exemplificando 

essa realidade podemos afirmar que a professora que recebeu os computadores no 

ano de 2010, não é a mesma que se encontra na escola em 2015, fato esse que 

dificulta a formação dos professores e o desenvolvimento dos programas.  

 

5.3.1 Dados quantitativos dos professores cursistas do PROINFO Rural 

 

 Antes de iniciar a análise dos dados relacionados ao tema dessa pesquisa, se 

faz necessário traçar o perfil dos professores rurais, por acreditarmos que essas 

informações são importantes para compreensão dos resultados da pesquisa.  

 No que se refere aos dados pessoais dos professores rurais, foram 

verificados o sexo e idade. Na Tabela 4 a, seguir, é possível verificar que 14,3% dos 
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participantes são do sexo masculino, e 85,7% são do sexo feminino. Logo, podemos 

verificar que a presença feminina no espaço educacional rural é predominante, como 

o é na área urbana de Nova Mamoré.  

 
Tabela 4 - Dados pessoais dos professores pesquisados 

Sexo Nº de professores % 

Masculino 2 14 
Feminino 12 86 
Faixa etária 
De 20 a 29 anos 1 7 
De 30 a 39 anos 8 57 
De 40 a 49 anos 4 29 
De 50 a 59 anos 1 7 
Fonte: Banco de dados da pesquisadora. 

 
Quanto à idade dos professores participantes desta pesquisa, 7% tem entre 

20 e 29 anos de idade; 57% entre 30 e 39 anos de idade; 29% entre 40 e 49 anos de 

idade; e 7% têm entre 50 e 59 anos de idade. Mais da metade dos professores 

entrevistados têm acima de 30 anos de idade.  

Quanto à formação profissional dos participantes da pesquisa, a Tabela 5, 

mostra que 14,3% têm ensino superior incompleto; 21,4% ensino superior completo 

e 64,3% ensino superior completo e pós-graduação. As professoras com superior 

incompleto estão cursando o ensino superior.  

 

Tabela 5 - Formação profissional 

Formação Profissional Nº de professores % 

 2ª grau completo 0 - 
Superior incompleto  2 14,3 
Superior completo  3 21,4 
Superior completo + Pós-graduação 9 64,3 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora. 

 

Quanto à formação profissional nos remetermos a Tardif (2014, p. 36) quando 

define os saberes da formação profissional e os chama “de saberes transmitidos 

pelas instituições de formação de professores (escolas normais ou faculdade de 

ciências da educação”. 

Em relação aos dados profissionais dos professores rurais pesquisados, a 

Tabela 6, mostra que 7,14% têm menos de um ano de experiência profissional; 

7,14% têm 5 anos; 14,30% têm 7 anos; 21,42% têm 10 anos; 7,14% têm 11 anos; 



94 
 

14,30% têm 15 anos; 14,30% têm 17 anos; 14,30% têm 22 anos; 14,30% têm 23 

anos e 14,30% têm 25 anos.  

Tardif (2014, p. 39) comenta que no exercício da profissão docente os 

professores desenvolvem o que ele chama de “saberes experienciais baseados em 

seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio”, e que constituirá a prática 

docente.  

 

Tabela 6 - Dados profissionais I 

Experiência como docente Nº de professores % 

Menos de um ano 1 7,14 
5 anos 1 7,14 
7 anos 2 14,30 

10 anos 3 21,42 
11 anos 1 7,14 

15 anos 2 14,30 
17 anos 1 7,14 
22 anos 1 7,14 
23 anos 1 7,14 
25 anos 1 7,14 
TOTAL 14 100 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora. 

 

Algumas observações de Tardif (2014) e Day (1999) são pertinentes para 

analisarmos a experiência docente dos pesquisados e para entendermos cada fase 

do desenvolvimento profissional destes.  

Tardif (2014, p. 51) relata que professores com menos de um ano de 

experiência docente decorrem de “uma distância crítica entre os saberes 

experienciais e os saberes adquiridos na formação”, pois os mesmos “descobrem os 

limites de seus saberes pedagógicos”, e em alguns casos rejeitam a formação 

anterior ou reavaliam os cursos que foram úteis e outros não.  

Sobre a experiência que engloba de 1 a 5 anos de prática docente Tardif 

(2014, p. 51) afirma que “é o início da carreira que os professores acumulam, ao que 

parece, sua experiência fundamental”, assim “os professores devem provar a si 

próprios e aos outros que são capazes de ensinar” em seguida, “a experiência tende 

a se transformar numa maneira pessoal de ensinar, em macetes da profissão”. 

Para os profissionais que atuam em um período entre 3 e 7 anos, Tardif 

(2014, p. 85) afirma que é “a fase de estabilização e de consolidação em que o 

professor investe a longo prazo na sua profissão e os outros elementos membros da 

instituição reconhecem as suas capacidades”.  
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Em relação à atuação de professores com experiência entre 7 e 18 anos, Day 

(1999, p. 105) com base nos estudos de Hubermam (1995), explica que é: 

 

[...] a fase da progressão na carreira, com a cultura da escola e com 
o modo com os professores reagem ao agora bem definido ciclo de 
colegas e alunos, que todos os anos se repetem, e que proporciona 
segurança e desafios. 
 

Huberman, (1995 apud DAY, 1999, p. 101) estudou as experiências da 

carreira dos professores e os fatores, de dentro de fora da instituição e classificou-os 

em cinco fases abrangentes. 

 

1. Entrada na carreira (inícios fáceis ou difíceis); 2. Estabilização: 
empenho (consolidação, emancipação, integração em grupo de 
pares); 3. Novos desafios, novas preocupações (experimentação, 
responsabilidade, preocupação); 4. Atingir uma plataforma 
profissional (sentido de mortalidade deixar de se esforçar por obter 
uma promoção, apreciar o ensino ou estagnar); 5. Fase final 
(maior preocupação com a aprendizagem dos alunos e procura 
acrescida de interesses externos, desencanto, contração da 
atividade profissional e do interesse). 

 

Das professoras pesquisadas, duas apenas estão em início de carreira 

docente, sendo que uma atua há alguns meses e outra há menos de cinco anos. 

Assim, Lacey (1977 apud DAY, 1999, p.102) identifica em três fases pela quais o 

professor principiante passa: a fase de “lua-de-mel”, de “crise”, de “fracasso” ou de 

“ir andando” (o que implica conviver com a situação ou lutar pela sobrevivência).  

A partir de 19 a 30 anos de experiência docente Day (1999, p. 102) afirma 

que o professor “atinge uma plataforma profissional (sentido de mortalidade, deixar 

de se esforçar por obter uma promoção, apreciar o ensino ou estagnar)”.  

A análise de Tardif (2014) e Day (1999) é significativa para mapear o 

desenvolvimento profissional dos docentes, mas não queremos ser simplistas e sim 

“reconhecer que alguns professores podem possuir uma sequência de experiências 

contínuas [...] e que estamos a abordar um processo repleto de plataformas, 

descontinuidades, regressões, estímulos súbitos e becos sem saída” (HUBERMAN, 

1995, p. 196, apud DAY, 1999, p. 114).  

Ao perguntar sobre o ano de ingresso na instituição municipal de ensino, 

obtivemos os seguintes resultados: uma professora de 1989; uma professora de 

1998; dois professores de 1999; uma professora de 2004; um professor de 2005; 2 
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dois professores de 2008; um professor de 2009; uma professora de 2010; uma 

professora de 2012; uma professora de 2014 e dois professores não responderam.  

Sobre os dados de vínculo empregatício ficaram distribuídos da seguinte 

forma: 12 professores são concursados e apenas duas com contrato emergencial. 

Quanto à instabilidade na carreira docente, com contrato emergencial, Tardif (2014, 

p. 90) reflete que “é difícil pensar na consolidação de competências pedagógicas 

enquanto os professores com serviços prestados não tiverem adquirido um mínimo 

de estabilidade”.  

Nas escolas multisseriadas do Município é recorrente a contratação de 

professores nesse regime de trabalho, o que ocasiona a rotatividade, que não é boa 

para a aquisição dos “saberes profissionais”, conforme afirma Tardif (2014). 

Quanto à disciplina ou área que atuam, quatro professores responderam: 

pedagogia, matemática, informática, língua portuguesa, gestão com formação em 

pedagogia; uma professora marcou que trabalha todas as disciplinas, mas não 

especificou a formação; duas possuem o ensino médio e estão cursando o ensino 

superior, sendo professoras de escolas multisseriadas; duas deixaram em branco. 

Sobre a jornada de trabalho desenvolvida pelos professores apresentamos a 

Tabela 7, que demonstra que 35,72% dos professores possuem jornada de trabalho 

de 20 horas semanais; 57,14% possuem 40 horas semanais e 7,14% 60 horas 

semanais.  

Tabela 7 - Jornada de trabalho 

 Nº de professores % 

20 horas semanais 5 35,72 
40 horas semanais 8 57,14 
60 horas semanais 1 7,14 

   Fonte: Banco de dados da pesquisadora. 

 

 Destacamos que na questão jornada de trabalho havia um campo para que o 

professor quantificasse o número de turma e quantitativo de alunos por turma. Como 

a maioria dos professores pesquisados são pedagogos, consequentemente o 

número de alunos está por volta de 25 a 18 alunos em um único ano, enquanto há, 

duas escolas com os primeiros cinco anos de vivência escolar contendo por volta de 

18 a 25 alunos em uma única sala.  

A pesquisa constatou professores responsáveis por 2, 4 e até 6 turmas, com 

número de alunos por volta de 14 a 30 alunos em cada sala. Esses são os 

professores que atuam no ensino fundamental final.  
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Sobre o questionamento se os professores já participaram de alguma 

capacitação em informática, 8 professores responderam que sim, e 6 responderam 

que não, sendo que dos 6, um iniciou o curso (mas não o concluiu), 2 nem 

chegaram a ser inscritas e os outros 3 foram inscritos, mas não chegaram a fazer o 

curso. Destacamos que 14 professores pesquisados tiveram a oportunidade de 

cursar o PROINFO Rural.  

Quanto à opinião deles sobre a capacitação em informática entre muito 

importante, pouco importante, sem importância e não desejo responder, todos 

responderam ser muito importante. 

 Perguntados sobre o período do curso pelo PROINFO, 4 professores 

marcaram o ano de 2011 como ano de realização do curso, 4 informaram o ano de 

2012 como o período do curso, alguns foram inscritos em 2010, mas não realizaram 

e outros iniciaram, mas não concluíram. 

Os cursos ofertados pelo PROINFO em Nova Mamoré foram os seguintes: 

Introdução à educação digital (60 horas); Tecnologias na Educação: ensinando e 

aprendendo com as TIC (60 horas) e Elaboração de Projetos (40 horas). Quando 

nos propusemos em colocar essa pergunta no questionário foi mesmo para 

averiguar se os professores lembrariam das capacitações e assim, detectamos que 

a maioria teve dificuldade para responder e outros consultaram registros para ter 

certeza. 

É importante frisar que a maioria dos pesquisados no início de nossa 

aproximação não lembrava que tinham feito o curso, só após a indagação e a 

comprovação da participação com a lista de presença em mãos, disponibilizada pela 

formadora do curso, sorriam e diziam que realmente tinham feito o curso. 

Ressaltamos que não é possível afirmar se todos os professores pesquisados 

concluíram todas as etapas da formação pelo PROINFO.  

Entre as perguntas subjetivas a primeira indagava o porquê de terem 

participado da capacitação. Aos professores pesquisados foi atribuído um número: 

Professor 1, 2... 8 aqueles que cursaram o curso do PROINFO. 

  
Professor 1: Pela necessidade.  
Professor 2: Para melhorar o meu aprendizado para poder passar 
aos alunos. 
Professor 3. Para obter mais conhecimento sobre informática... 
Professor 4: Diante das necessidades que surgem com a 
globalização e o currículo escolar requer pessoas capacitadas. 
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Professor 5: Porque preciso aprender usar o computador... 
Professor 6: Para melhorar a qualidade no manuseio e 
aproveitamento das ferramentas didáticas e pedagógicas de sala de 
aula. 
Professor 7: Para ter habilidade para assim colocar em prática com 
os alunos, pois sabemos que a tecnologia está incluindo em nosso 
meio e não podemos fugir dela. 
Professor 8: Por motivação e interesso pessoal de aprender mais. 

 

A fala dos professores acima nos remete a Libâneo (2011, p. 12-13), quando 

afirma “que novas exigências de formação de professores são postas pelas 

realidades contemporâneas”, no que exige novas atitudes docentes como um 

“professor com capacidade de aprender a aprender, competência para saber agir na 

sala de aula, habilidades comunicativas, domínio da linguagem informacional, saber 

usar os meios de comunicação [...]”. 

Apresentaremos o que pensam os professores que estavam inscritos no 

curso do PROINFO, mas que não cursaram, buscando saber qual seria a 

importância dessa capacitação para eles; decidimos pesquisá-los por serem das 

escolas rurais que possuem o laboratório de informática. Para não identificação dos 

sujeitos/professores que não cursaram o PROINFO iremos denominá-los por letras, 

sendo A, B, C, D, E e F. 

  
Professor A: Porque vivemos num mundo tecnológico e precisamos 
nos adequar a ele para melhor compreendermos nossos alunos.  
Professora B: Gostaria muito de participar em 2012, me inscreveram, 
no entanto, não me convocaram.  
 

Os outros professores não quiseram opinar. Vale ressaltar que a escola em 

que a professora B trabalha nenhum professor cursou o PROINFO ou outro curso 

tecnológico.  

Algo muito corriqueiro no meio educativo é a rotatividade dos professores e 

na área rural não é diferente, por esse motivo perguntamos onde o professor se 

encontrava trabalhando no período do curso do PROINFO. 

Das 7 escolas rurais selecionadas para a pesquisa, conseguimos encontrar 

representação em todas elas, lembrando que nas duas escolas multisseriadas há 

apenas uma professora lecionanda para os cinco anos do ensino fundamental inicial. 

Das escolas polos, para apenas uma delas conseguimos aplicar um questionário, 

porque nenhum professor havia cursado o PROINFO. Das outras 5 escolas polos 

rurais conseguimos o total de 3 a 5 questionários aplicados.  
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Para conhecer as dificuldades dos professores em participar do curso, 

elencamos algumas situações para que os mesmos pudessem marcar mais de uma 

opção, o que consta na Tabela 8, abaixo. 

 

Tabela 8 - O que dificulta os professores a participarem da capacitação do PROINFO 

 Nº de professores % 

O local do curso é distante da escola de trabalho. 8 57,14 
As despesas de transporte e alimentação são por 
conta do professor. 

7 50 

O curso não está incluído na carga horária de 
trabalho. 

6 42,9 

O não interesse por o curso  0 - 
O não apoio da direção da escola. 5 35,7 
Fonte: Banco de dados da pesquisadora. 

 

Lembramos que eles poderiam marcar mais de uma opção e destacamos a 

escrita de uma das professoras pesquisadas, que acrescentou a falta de um 

professor substituto como impedimento à participação. Podemos observar que a 

maioria aponta o local do curso como a maior dificuldade de participação, já que 

todas as capacitações foram na cidade: esta opção obteve 8 marcações, ou 57,14%, 

indicaram a distância como impedimento para participação; 7 marcações ou 50% 

apontam o custo com transporte e algumas vezes com a alimentação; 6 marcações, 

ou 42,9%,, apontam o fato de o curso não estar incluído na carga horária de 

trabalho, tendo o professor que repor as aulas ausentadas para formação após o 

curso; 5 marcações, ou 35,7%, destacam a falta de apoio da direção da escola. Vale 

ressaltar, que ninguém marcou a opção de não interesse pelo curso.  

A Tabela 9 demonstra a frequência com que os professores utilizam o 

laboratório de informática. Essa pergunta foi direcionada a todos os pesquisados, 

tanto os que cursaram o PROINFO como os que não cursaram. Assim, 21,43% 

responderam que utilizam uma vez por semana; 21,43% que utilizam todos os dias e 

57,14% que não utilizam e ninguém marcou a opção duas vezes por semana. 

 
Tabela 9 - Frequência com que utiliza o laboratório de informática 

 Nº de professores % 

Uma vez por semana 3 21,43 
Duas vezes por semana - - 
Todos os dias, reservo horas para atividade 3 21,43 
Não utilizo. Especifique 8 57,14 
Fonte: Banco de dados da pesquisadora. 
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 Quanto à frequência de utilização do laboratório de informática tivemos 8 

marcações informando que não utilizam o laboratório, o que se explica pelo fato de 

os professores que marcaram serem de 2 escolas rurais multisseriada, em que 

realmente os laboratórios estão desativados; uma escola por ter passado 

recentemente por uma reforma e ainda não ter o laboratório organizado; 3 

marcações se referem ao uso de uma vez por semana, que foram respostas das 

professoras da escola E01, em que constatamos o uso pedagógico da sala de 

informática; 3 disseram que todos os dias reservam horas para atividade, sendo que 

uma delas se refere à professora monitora da sala de informática da escola E01, 

como também, outra professora, da mesma escola, e um professor marcaram essa 

opção, mas não se sabe o porquê já que em sua escola o laboratório está 

desativado. Logo, alguns professores justificaram o não uso do laboratório de 

informática, conforme descrito abaixo: 

  
Professor nº 1. O laboratório de informática está desativado. 
Professor nº 3. Não temos laboratórios. 
Professor nº 4 O laboratório está desativado. 
Professor nº 5 Não tem internet, não tem computador. 
 

A seguir as respostas dos professores que não cursaram o PROINFO, mas 

que nas suas escolas possuem laboratório. 

 
Professora A. Na minha escola não há laboratório de informática 
funcionando. 
Professora C. Não utilizo por motivo de falta de manutenção nas 
máquinas.  
 

 Interessante ressaltar, que uma das professoras que não cursou o PROINFO, 

informou que todos os dias utiliza os computadores com os alunos, para realização 

de diversas atividades, e ainda especificou de que forma está designada pela escola 

para desenvolver as atividades junto aos professores na sala de informática. 

“Professor E: (que não cursou o PROINFO). “Utilizo 1h30min para cada turma, 

sendo todos os dias”.  

Desde o início dos estudos para esta pesquisa nos preocupamos em 

conhecer o programa de formação continuada PROINFO e assim, verificamos que 

em uns dos seus cursos, o de “Elaboração de Projetos”, com 40 horas de carga 

horária, desenvolviam-se projetos com o uso das tecnologias, portanto propiciava 
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aos professores saberes acerca do planejamento e aplicação de ações na 

perspectiva da pedagogia por meio de projetos.  

Para conhecer melhor esse Projeto, solicitamos aos professores pesquisados 

que descrevessem uma atividade desenvolvida com os alunos no laboratório. 

  
Professora 2: Montar o quebra cabeça, pinturas e formas 
geométricas. 
Professor 6: Resolução de exercícios de matemática, utilizando 
software... 
Professora 7: Jogos matemáticos, letras desaparecidas. 
Professora 8: Desenhos livres e pinturas, cores, coordenação motora 
e lateralidade. 

  

Vale ressaltar que o objetivo central do curso de “Elaboração de Projetos” era 

motivar os professores a trabalharem coletivamente e de forma interdisciplinar. 

Libâneo (2011, p. 32) comenta que “a noção mais conhecida de interdisciplinaridade 

é a de interação entre duas ou mais disciplinas para superar a fragmentação, a 

compartimentalização [...]”. 

As escolas rurais em que os laboratórios não estão em funcionamento por 

motivo de falta de espaço e manutenção, alguns professores nada responderam e 

outros responderam da seguinte forma:  

  
Professor 4: Nunca tive a oportunidade de levar meus alunos para o 
laboratório. Pois nesta escola ele nunca funcionou. 
Professor 5: Os computadores que havia na escola estão em um 
depósito sem utilidade. 

 

A seguir, apresentamos as respostas dos professores que não cursaram o 

PROINFO e poderemos observar que encontramos as mesmas reclamações: 

 
Professor A: Não há como desenvolver atividades com os alunos 
porque o laboratório de informática não está em atividade.  

 

Na Tabela 10, os professores tinham que marcar quais programas básicos do 

Office utilizam na preparação das aulas, eles poderiam marcar mais de uma opção, 

assim, elencamos alguns que estão especificados na tabela abaixo: 
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Tabela 10 - Programas Office que utiliza para a preparação das aulas 

 Nº de professores  

Word 9  
Power Point 4  
Excel 3  
Paint 4  
Microsoft Office Picture 1  

Outros especifique 
2 Software educativo 

1 Imagine 
 

Nenhuma alternativa. Especifique 5  

Fonte: Banco de dados da pesquisadora.  

 

Não especificamos nesta pergunta os que não cursaram o PROINFO, por 

entender que esses professores podem ter aprendido a usar as diversas 

ferramentas tecnológicas em outros espaços que não o da escola. 

 Após análise, verificamos que 9 professores informaram que usam o Word, 

na elaboração das provas e atividades pedagógicas de rotina em sala de aula; que 4 

afirmaram usar o Paint e Power Point no planejamento de aulas; que 3 marcaram 

que usam o Excel nas aulas; e que 2 utilizam software educativo e um utiliza o 

Picture. Por ser um questionamento fechado várias perguntas ficam sem respostas, 

como por exemplo, qual software educativo, qual o objetivo, de forma irá avaliar o 

desempenho do aluno, dentre outras.  

Das 7 escolas rurais pesquisadas, nenhuma delas possui acesso à internet, 

portanto, todos os professores participantes da pesquisa responderam que não têm 

acesso à internet na escola na qual trabalham. Segundo Kenski (2012, p. 70): 

 
No atual momento tecnológico, não basta às escolas a posse de 
computadores e softwares para o uso em atividades de ensino. È 
preciso também que esses computadores estejam interligados e em 
condições de acessar a Internet e todos os demais sistemas e 
serviços disponíveis nas redes. Com o acesso às redes, multiplicam-
se as possibilidades educativas. Ampliam-se os espaços das escolas 
não apenas para acessar informações, mas também para comunicar, 
divulgar e oferecer informações [...]. 
 

Portanto, podemos aferir que a Internet pode ser fonte de pesquisas, 

informações, divulgação e que a ausência da rede é o mesmo que uma biblioteca 

cheia de armários e vazia de livros.  

A Tabela 11 trata de algo que pode até parecer divergente, já que detectamos 

que as escolas rurais pesquisadas não possuem internet, mas devemos levar em 

consideração que nos distritos rurais existe internet via rádio, espaços de lan house, 



103 
 

além de alguns professores com acesso à internet em casa; alguns têm acesso à 

internet no período de pagamento, quando vêm à Nova Mamoré e aproveitam para 

pesquisar atividades na internet na própria secretaria municipal de educação, como 

também, alguns preferem ir às lan houses ou casa de familiares. Nessa pergunta 

também não distinguimos os professores que cursaram dos que não cursaram o 

PROINFO.  

A Lei 10.087 do Plano Municipal de Educação de Nova Mamoré assegura na 

meta dois referentes ao ensino fundamental na estratégia 2.15: 

 

garantir laboratórios de informática e manutenção em todas as 
escolas polos da rede pública do município de Nova Mamoré, 
possibilitando acesso às novas tecnologias de informação e 
comunicação. 

 

Portanto, espera-se que o governo municipal no período de vigência do Plano 

Municipal de Educação garanta os recursos específicos para atender às escolas 

municipais com aquisição e manutenção dos laboratórios, e que estejam 

conectados.  

 

Tabela 11 - Tipo de recursos da internet utilizados para preparação das aulas 

 Nº Professores  

Imagens, figuras e ilustrações obtidas pela internet 1  
Textos variados 2  
Vídeos e filmes 1  
Jogos 1  
Apresentação prontas de Power Point 1  
Programas educacionais Softwares 2  
Outros. Especifique     Em casa e na lan house  
Não utilizo, pois não tenho acesso a internet. 6  

Fonte: Banco de dados da pesquisadora. 

 

Assim, 6 marcações afirmam que os professores não utilizam internet porque 

não têm acesso; 2 marcações repetem em dois itens - uma relacionada à pesquisa 

de textos variados e outra a programas educacionais; uma marcação se repete em 

três itens, pesquisa de imagens, figuras, vídeos e filmes, jogos, apresentação 

prontas de Power Point. 

Quanto ao uso de softwares educativos, Perrenoud (2000, p. 134) alerta que 

“não precisa de ser um programador ou um analista de sistema [...] mas a facilidade 
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pessoal no manejo de diversos softwares não garante uma correta aplicação para 

fins didáticos, mas torna isso possível”. 

 E complementa “os softwares e os computadores desenvolvidos atualmente 

permitem que sejam calculadas e simuladas cenas (imagens e sons) sintéticas cada 

vez mais realistas” (PERRENOUD, 2000, p. 137). 

A Tabela 12 foi respondida apenas pelos professores que cursaram o 

PROINFO, já que o curso desenvolveu todas as estratégias didáticas apresentadas 

nas opções do questionário.  

 

Tabela 12 - Estratégias didáticas apresentadas no curso PROINFO você utilizadas na 

preparação das aulas 

 Nº de professores  

Blog 03  
E-mail 03  
Fórum 01  
Hipertexto 00  
Não utilizo nenhuma delas 05  

Fonte: Banco de dados da pesquisadora. 

 

Compreendemos que o curso do PROINFO em sua proposta didática tinha a 

apresentação do espaço de pesquisa e colaboração a partir da internet, entre eles, 

Wikipédia e blogs, apresentação de hipertextos como modalidade de registro na 

internet, além de estimular o exercício de criação de alguns hipertextos, utilizando os 

blogs. Portanto, cada cursista tinha como atividade a criação de um blog em grupo, 

para que os projetos desenvolvidos com os alunos no laboratório pudessem ser 

posteriormente, divulgados na web.  

Ao refletir sobre a influência da informática, Perrenoud (2000, p. 129) relata 

que o docente não tem como escapar das tecnologias e que os recursos disponíveis 

requerem “passar de um universo documental limitado (o da sala de aula e do centro 

de documentação próximo) a um universo sem verdadeiros limites, o do hipertexto”.  

Notamos, e o questionário comprovou, que dos 8 pesquisados que cursaram 

o PROINFO, um deles deixou em branco, e outros 5, a maioria, responderam que 

não utilizaram qualquer uma das estratégias didáticas; e outros 3 distribuíram as 

respostas entre blog, e-mail e fórum. Por ser uma questão fechada a resposta é 

limitada, não permitindo conhecer em detalhes de que forma são aplicadas as 

estratégias didáticas nas aulas. 
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Para os professores que responderam que não utilizam das estratégias 

didáticas apresentadas, a pergunta seguinte do questionário os direcionava a 

responder o porquê de não usá-las. Assim, apresentaremos as respostas dos 

professores que cursaram o PROINFO. 

 
Professor 01: Por que não internet na escola. 
Professor 03: Porque nós não temos internet na escola. 
Professor 04: Na escola não tem internet, moro distante da cidade, 
não tenho computador e o laboratório de informática da escola está 
desativado. 
Professor 05: Não aprendi nada no curso, só participei de uma aula. 
Professor 08: Por que não conseguir desenvolver. 
 

Os professores que não cursaram o PROINFO, mas que participaram desse 

questionário responderam o porquê de não usar as estratégias didáticas 

apresentadas. 

  
Professor A: Aqui não há internet. Não tem como pesquisar nada. Só 
quando vou a cidade que pago para fazer algumas pesquisas. 
Professor B: O motivo pelo qual, de não ter participado da formação: 
fiz a inscrição, no entanto não me convocaram para participar da 
formação.  

 

 A próxima pergunta do questionário está relacionada aos motivos da não 

utilização do laboratório de informática. Nessa questão todos os 14 professores 

responderam, já que as 7 escolas rurais foram contempladas com o laboratório de 

informática pelo programa PROINFO Rural.  

 

Tabela 13 - Motivos que levam a não utilização do laboratório de Informática 

 Nº de professores  

a) Insegurança por não ter cursado o curso oferecido pelo 

PROINFO RURAL. 
02  

a) b) O espaço físico do laboratório de informática não 
comporta todos os alunos. 

03  

c) Não há acesso na internet. 11  

b) d) Não estão em condições de uso os computadores. 07  
e) A falta de um funcionário responsável pelo laboratório 

para agendamentos de aula e zelo com o espaço físico. 
05  

f) O laboratório está desativado ou nunca chegou a 
funcionar 

08  

 

 

Foi unânime a resposta dos professores de que o fato de não haver acesso à 

internet desencadeia o motivo da não utilização do laboratório de informática. Essa 
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resposta obteve onze marcações. Em segundo lugar, com 8 marcações, a 

justificativa foi que o laboratório está desativado ou nunca chegou a funcionar, 

seguido de 7 respostas que informaram que os computadores não estão em 

condições de uso; e de 5 marcações que indicaram a falta de um funcionário 

responsável pelo laboratório; a seguir, com 3, foi afirmado que o espaço físico do 

laboratório de informática não comporta todos os alunos; e, por fim, 2 marcações 

apontaram a insegurança para trabalhar com tecnologias na educação devido a não 

participação no curso oferecido pelo PROINFO Rural.  

 Vale destacar que 4 desses professores pesquisados são de uma das 7 

escolas rurais pesquisadas.  

A penúltima pergunta subjetiva estava relacionada ao fato de o professor, ao 

usar os recursos tecnológicos, notarem mudanças na aprendizagem de seus alunos, 

se resultou na construção de conhecimentos e habilidades, tanto nos saberes das 

disciplinas, quanto do letramento digital.  

 
Professor 02: Sim, os alunos tiveram mais conhecimentos e 
habilidades em seu aprendizado. 
Professor 04: Infelizmente não pude colocar quase nada em prática 
do conhecimento que adquiri durante o programa. A escola não 
oferece suporte para levar as crianças a construírem o 
conhecimento, tendo como suporte a tecnologia. O máximo que 
posso oferecer é algum material impresso.  
Professor 05: Se o curso for produtivo e tiver computador e internet 
na escola seria ótimo e melhoraria tanto para os alunos quanto para 
o professor. 
Professor 06: Sim, pois trabalhar com recurso audiovisual facilita o 
processo de aprendizagem. 
Professor 07: Sim, percebe-se que os recursos tecnológicos ajudam 
as crianças na coordenação motora, na alfabetização, digitação 
enfim, os recursos tecnológicos acabam sendo um trabalho lúdico, 
portanto eles colaboram sim para um aprendizado melhor. 
Professor 08: Desenvolvimento motor, lateralidade, visualidade e 
cores. 

 

Podemos observar que respostas são limitadas, não havendo grandes 

ambições didáticas ao usar as tecnologias em sala de aula.  

Já os professores que não cursaram o PROINFO responderam assim: 

 
Professor A: Gostaria muito de trabalhar com os recursos 
tecnológicos, porém, aqui não tem jeito.  
Professor C: Nunca trabalhei com os alunos, pois os computadores 
nunca chegaram a funcionar na escola. 
Professor D: Melhoraram na leitura. 
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Professor E: Sim, na coordenação motora, digitação, jogos 
matemáticos, etc.  

  

O professor E pertence a escola em que sala de informática funciona 

regularmente. Já o professor D respondeu que os alunos melhoraram a leitura, mas, 

a escola, por motivo de energia, não permitiu que os computadores fossem ligados, 

e que não poderia afirmar que o uso do computador melhorou a leitura. Portanto, 

sem uma explicação acreditamos que o docente pesquisado não compreendeu a 

pergunta, ou seus alunos possuem computadores em casa.  

Por fim, a última pergunta estava relacionada o que pensam os professores 

sobre o programa PROINFO Rural. 

 
Tabela 14 - Opinião sobre o PROINFO Rural 

 Nº Professores 
pesquisados: 14 

 

a) Mais um programa do governo que não atende a realidade 

das escolas do município de Nova Mamoré-RO. 
02  

a) b) Um programa que visa a inclusão digital de professores e 
alunos. 

05  

c) Um programa que busca equipar as escolas com recursos 

tecnológicos. 
05  

b) d) Não deseja responder. 04  
Fonte: Banco de dados da pesquisadora. 

 

Um professor não marcou qualquer opção, enquanto que outros marcaram 

duas opções da pergunta, apesar de não termos prevista a indicação de poder 

marcar mais de uma opção, consideramos as respostas. Logo, dos 14 pesquisados 

5 marcaram a opção de ser um programa que visa à inclusão digital de professores 

e alunos; seguidos de 5 marcações que afirmam ser um programa que busca 

equiparar as escolas com recursos tecnológicos; 4 marcações informando que não 

desejavam responder e, por fim, 2 marcações que indicaram ser mais um programa 

do governo que não atende à realidade das escolas do município de Nova Mamoré.  

A partir das respostas, podemos aferir que os professores enxergam o 

programa PROINFO Rural como de inclusão digital na área rural, equipando as 

escolas com laboratórios de informática. Porém, ressaltamos que o programa para 

cumprir suas finalidades e objetivos é urgente que aconteça o regime de 

colaboração entre União, Estados e Municípios, para que as escolas não pereçam 
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com sucatas sem utilidade para o ensino-aprendizagem e que seja garantida a 

participação na formação continuada.  

 

5.3.2 Análise das entrevistas com os professores cursistas do PROINFO 

  

Aos professores entrevistados foi atribuído a mesma nomenclatura de 

identificação das escolas, assim, seguiremos o esquema da letra maiúscula E 

seguida dos números de 01 a 07 representando as escolas e os seus respectivos 

professores. Logo, foi utilizado um roteiro semiestruturado e foram entrevistados 

nove professores. 

A Escola E01 contava em 2014 com 23 professores; a E02 com 17 

professores; a E03 com uma professora; E04 uma professora; E05 com 30 

professores; E06 com 11 professores; e E07 com13 professores.  

 

5.3.2.1 Com a palavra, os professores 

 

Iniciaremos esta subseção destacando parte das falas dos professores que 

participaram deste estudo sobre a análise da formação continuada do PROINFO 

Rural, como intuito de apontar possíveis mudanças na prática pedagógica dos 

professores rurais de Nova Mamoré-RO. Já constamos, logo no início da pesquisa, 

que das sete escolas contempladas com o laboratório de informática do PROINFO 

Rural, a maioria dos professores não foi capacitada pelo programa.  

Assim, decidimos que os professores que não participaram da formação 

também seriam ouvidos na pesquisa, já que o acesso e disponibilização dos 

recursos tecnológicos estão em todos os lugares da área rural, por meio da 

aquisição particular do equipamento. 

Das sete escolas rurais pesquisadas, a E01 merece destaque, pois é a única 

que desenvolve um trabalho pedagógico no laboratório de informática, e também por 

ter um número bem maior de professores que participaram da capacitação do 

PROINFO Rural, muito embora não tenhamos identificado se os professores 

cursaram todos os cursos oferecidos pelo programa, até porque eles não recordam 

com precisão quais cursos participaram. Por motivo de a pesquisa ter sido realizada 

no último dia letivo de 2014, não conseguimos encontrar todos os professores que 

foram capacitados.  
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No dia em questão entrevistamos quatro professoras que cursaram o 

PROINFO, sendo que destas professoras uma está exercendo a função de gestora 

da escola, outra está em processo de aposentadoria, uma delas está em efetivo 

exercício em sala de aula, e a última é professora em nível de magistério e não 

cursou o PROINFO, apesar de naquele ano estar lotada na sala de informática.  

Apesar de toda dificuldade destacada pela gestora, a escola não deixou de 

cumprir o que está estabelecido em seu regimento interno quando se trata do uso da 

sala de informática, por meio de uma pessoa para cuidar, executar e estimular as 

atividades pedagógicas. A sala também conta com um calendário fixo de visita, em 

que cada dia um professor leva seus alunos para a sala de informática, e assim 

desenvolve suas atividades pedagógicas com os computadores.  

Indagamos sobre como a escola vem lidando com as novas tecnologias, e 

como vem sendo a aprendizagem dos professores para utilizar as tecnologias no 

seu cotidiano. De acordo com os relatos, constatamos que as respostas são reflexos 

da realidade diversa de cada escola rural, pois, enquanto um grupo se encontra em 

um distrito municipal, outras estão no meio rural sem aglomerações por perto.  

Destacaremos inicialmente a fala da professora monitora da sala de 

informática seguidas das outras professoras da escola E01: 

 
Quadro 2 - Relato das Professoras da Escola E01 quanto ao uso das novas 

tecnologias em sua escola 

Identificação Relato das professoras 

Professora 01-E01 

Nessa sala nós estamos trabalhando nela o seguinte: são divididas as 
turmas, são duas turmas que vêm num dia por cada manhã. Assim, 
trabalhamos no caso os programas que nós temos, jogos 
educacionais, de acordo com cada série.  

Professora 02-E01 
A cada dia tem um horário reservado para os professores levarem 
seus alunos para a sala de informática. 

Professora 03-E01 

Uma vez na semana, e assim devido ter pouco computador, os 
alunos são divididos em grupos. [...] mas não acho legal no horário de 
informática, teria que ser todos os alunos, mas o desenvolvimento 
deles é muito bom, é um momento diferenciado para eles, pois eles 
gostam muito. 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora. 
 

As professoras da escola E03, E04, E06 e E07 compartilham da mesma 

situação: ter um laboratório de informática que não funciona, como também, não 

terem sido capacitados. 
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Quadro 3 - Relato das Professoras das Escolas E03 e E04 quanto ao uso das novas 
tecnologias em sua escola 

Identificação Relato das professoras 

Professora E03 

No primeiro momento não trabalhei por que a energia não suportava, 
depois como sempre tentava, e até por curiosidade dos alunos, e a 
gente sempre imaginando: ah talvez agora a energia já suporte, porque 
teve alguém lá vendo essa questão, medindo a energia. Tentei ligar os 
computadores, mas eles não funcionaram, estava tudo travado. Foi 
quando peguei a CPU e trouxe para manutenção e até hoje ela não 
retornou. 

Professora E04 

[...] a energia não ajuda, tem dois ou três computadores também que 
não funcionam, tem uns que só liga, mas não dá para você mexer como 
é que vai trabalhar? Você tem quantos computadores na escola? 
Cinco computadores. Três não funcionam, dois funcionam, mas só liga 
também, não dá para você brincar com os joguinhos que já vêm. A 
energia não comporta? Isso. A escola está precisando de uma 
reforma? Urgente. O piso está cheio de buraco e as crianças tropeçam, 
caem, se machucam, está horrível minha escola, de verdade. Você está 
com quanto tempo nessa escola? Esse é o primeiro ano.  

Fonte: Banco de dados da pesquisadora. 

 

As duas professoras das escolas E03 e E04 estão em início de carreira 

docente, e notamos que possivelmente o que impede de proporcionar um ambiente 

interativo de aprendizagem com as ferramentas tecnológicas disponíveis são as 

condições físicas do local, que realmente não potencializam formas para serem 

desenvolvidas atividades que objetivem aprendizagens ao aluno, de forma a 

prepará-lo para subsistência na sociedade atual frente às tecnologias na maioria dos 

espaços sociais. Mas vale destacar, que as professoras entrevistadas das duas 

escolas multisseriadas não são as mesmas professoras de quando foi instalado o 

laboratório de informática do PROINFO Rural.  

A rotatividade de professores nas escolas multisseriadas é grande, o que não 

nos permitiu aferir se os problemas explicitados pelas professoras já existiam com a 

chegada dos computadores.  

Já a professora da escola E06, convive com uma realidade bem diferente das 

duas anteriores, pois a escola tem o espaço físico adequado para a sala de 

informática. O que está faltando seria, por exemplo, a motivação, a formação 

continuada para o uso dessas ferramentas tecnológicas, entre outros.  

O Quadro 4 traz o relato de um professor da escola E05 de como era o 

funcionamento da sala de informática antes da reforma e ampliação. 

 

 



111 
 

Quadro 4 - Relato do professor da Escola E05 quanto ao uso das novas tecnologias 
em sua escola 

Relato do professor E05 

Olha, estava sendo usado de forma participativa com os alunos e professor, com horário 
adequado, mas são poucos os computadores [...] Teve um momento que funcionava dessa 
forma. O Diretor era o professor Davi e teve esse calendário com o dia para o 1º ano, 2º 
ano, 4º ano. Isso durou quanto tempo? Durou em torno de 1 ano. Tinha uma pessoa 
cuidando dessa sala? Tinha uma pessoa cuidando. No caso ela era a coordenadora. 
Fonte: Banco de dados da pesquisadora. 

 

Na escola E05, a sala de informática está desativada devido à reforma e 

construção realizadas no período de 2013-2014, mas há um número razoável de 

professores que cursaram o PROINFO. 

Apesar da sala de informática da escola não estar funcionando atualmente, 

podemos observar, a partir da fala do professor, que no primeiro momento existiu 

uma rotina pedagógica para o uso das tecnologias na escola. O professor 

entrevistado ainda nos informou que a chegada dos computadores, em 2008, foi um 

momento de empolgação e receptividade pelos professores, pois era algo novo e 

atraente aos olhos dos professores e alunos.  

Kenski (2012, p. 73) relata “para que as tecnologias não sejam vistas como 

apenas mais um modismo, mas com relevância e o poder educacional transformador 

que elas possuem, é preciso refletir sobre o processo de ensino de maneira global”. 

 Portanto, diante do contexto educacional descrito é imprescindível a formação 

continuada com as TIC para que os professores possam refletir a prática e 

“contemplem visões inovadoras de ensino e de escola, e as amplas possibilidades 

comunicativas e informativas das novas tecnologias, para a concretização de um 

ensino crítico e transformador de qualidade” (KENSKI, 2012, p.73). 

 O Quadro 5 traz o relato dos professores da Escola E05 e E06 quanto ao uso 

das novas tecnologias em sala de aula. Os dois relatos retratam primeiro um 

ambiente de abandono dos computadores, e o motivo explicitado é devido à falta de 

pessoas capacitadas para gerenciar a sala e os computadores; e segundo, um 

ambiente que já foi muito bem utilizado, mas que, no momento, não está em uso 

pedagógico com os alunos.  
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Quadro 5 - Relato da Professora das Escolas E05 e E06 quanto ao uso das 
tecnologias em sala de aula 

Identificação Relato dos professores 

Professora E06 

Na minha escola praticamente não uso nada os computadores estão 
todos lá, não tem monitor, professores capacitados, pessoas 
capacitadas para lidar com aqueles computadores, ficam parados 
ninguém usa nada [...]. 

Professor E05 

Na sala de aula na qual trabalho no dia a dia uso TV e vídeo. Quando 
vocês iam para a sala de informática de que forma utilizava as 
tecnologias? Inicialmente, foram usados jogos e desenhos e os alunos 
aprendiam a lidar com o mouse, fazendo desenhos livres, e eles 
gostavam muito. Como você sabe, no primário geralmente eles gostam 
de desenhar, por isso faziam coisas simples e era tão gostoso, porque só 
de aprender manusear o mouse ali e ver o desenho sair lá, era 
maravilhoso, mas também teve digitalização do alfabeto e tinha um 
programa que ensinava a teclar o alfabeto e usar os dedos, porque a 
gente digita com um dedo só e tinha a programação dos dedos [...]. 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora. 

 

Portanto, de um modo geral, todas as sete escolas rurais que foram 

contempladas com o laboratório de informática provindos do Programa PROINFO 

Rural passaram por situações semelhantes de abandono aos equipamentos, por 

falta de manutenção. Um problema é a falta de energia que não comporta as 

máquinas ligadas, outro problema é, principalmente, a falta de continuidade da 

formação para com as tecnologias, tanto para aqueles que fizeram o curso, quanto 

para aqueles que não participaram. 

Para Kenski (2012, p. 72) “o desafio das instituições públicas de ensino é a 

democratização do acesso ao conhecimento, e o uso das novas tecnologias passa 

pela condição de oferecer com qualidade as possibilidades tecnológicas aos alunos”. 

Portanto, a garantia das condições descritas deve estar contida no projeto 

político pedagógico da escola, norteado pela linha filosófica e pedagógica da 

instituição.  

Em continuidade, destacaremos as falas das professoras da escola E03 e 

E04 quanto ao uso das tecnologias em sala de aula e de que forma isso vem 

acontecendo e, se caso for negativo, o porquê de não as utilizarem no planejamento. 
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Quadro 6 - Relato das Professoras quanto ao uso das tecnologias em sala de aula, 
nas Escolas E03 e E04 

Identificação Relato das professoras  

Professora E03 

É complicado trabalhar pelo fato de que temos computadores, mas eles 
nem estão funcionando. Como te falei, trouxeram para a manutenção e 
até hoje não tive resposta alguma, não temos internet. Então, é bem 
difícil, bem complicado pelo fato que não tenho essa formação. Então, 
como te falei tenho um notebook, e vou aprendendo sozinha a usá-lo.  

Professora E04 

Você em nenhum momento chegou a trabalhar alguma atividade 
com os alunos com esses computadores? Não. Você enquanto 
professora utiliza computadores em casa para fazer prova, ou 
alguma outra coisa para sala de aula. Computador não, e sim 
mimeógrafo. Você tem computador? Não. Suas provas são todas 
mimeografadas? Isso. Você acha importante o uso de 
computadores na sua escola? Sim, muito. 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora. 

 

De acordo com o relato das professoras, faltou a peça fundamental para a 

satisfação pelo uso das máquinas que seria oportunizado pela formação do curso do 

PROINFO, o que gerou um descontentamento, pois o uso pedagógico das máquinas 

foi relegado a segundo plano. 

Vale ressaltar que as duas professoras da escola E03 e E04 estão cursando o 

ensino superior. Observamos certa resistência quanto ao uso das tecnologias em 

sala, por mais que as condições do laboratório e da escola não oportunizem essa 

prática, refletimos no que foi explicitado por Tardif (2014) e Formosinho (2009) 

quanto aos saberes disciplinares oferecidos pelas universidades ou faculdades, a 

partir de uma disciplina específica de inserção das TIC na educação ou algo 

semelhante, que permitirá ao futuro professor capacitar e fundamentar a prática 

docente cotidiana por intermédio das TIC. 

Mas isso só não basta, é preciso mais que uma disciplina específica na 

formação inicial, é necessário, sobretudo, que o docente tenha formação 

permanente, com curso de aperfeiçoamento e atualização por intermédio das TIC, 

para garantir o alcance dos objetivos de um bom exercício da docência, interagindo, 

compartilhando, trocando experiências e aprendizagens com os alunos e com o 

mundo.  

É certo, que não faz parte dos objetivos desta pesquisa estudar a formação 

inicial e as disciplinas dos cursos superiores de licenciatura, todavia acreditamos 

que é necessário, sim, integrar os diferentes saberes tanto os provenientes da 

formação inicial como os da formação continuada para atender às exigências 

impostas pela sociedade da informação e do conhecimento na forma de ensinar e 
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aprender aos nativos digitais, que são os alunos das nossas escolas. Na ausência 

de uma formação inicial que contemple as tecnologias na educação é necessário 

que a educação continuada repare este déficit na formação, proporcionando os 

saberes necessários, até que a formação inicial consiga, por si só, garantir a 

formação esperada para os dias de hoje.  

O que também encontramos na mesma perspectiva, foi o posicionamento da 

professora da escola E06, que reforça o que mencionamos. 

 
 

Quadro 7 - Relato da Professora quanto ao uso das tecnologias em sala de aula na 
Escola E06 

Relato da professora E06 

[...] Esperávamos instrutores. O diretor falava que tinha os computadores, mas não tinha 
os instrutores. Lá é difícil, por exemplo, não tem internet. Então, praticamente ninguém 
tem formação tecnológica, não tem um curso para nos capacitar. No meu caso eu sei um 
pouquinho de informática, que aprendi sozinha.  

Fonte: Banco de dados da pesquisadora. 

 

Essa realidade relatada pela professora da Escola E06 não ocorre na escola 

E01. Nesta, existe o planejamento de uso da sala de informática, o que reflete um 

trabalho diferenciado, conforme confirmado pelos professores em suas falas. 

 

Quadro 8 - Relato das professoras quanto ao uso das tecnologias em sala de 
aula na Escola E01 

Identificação Relato das professoras 

Professora 03 

Data-show, televisão, vídeo. Ah! É melhor, porque não fica uma aula 
monótona fica diferenciada, eles gostam muito. Você estimula os alunos 
para ir para a sala de informática? Sim, eles pedem. No dia, se faltar 
energia, eles ficam reclamando porque aí passa o dia deles, o outro dia é 
de outros alunos. 

Professora 02 

Uso o DVD, a televisão, tudo na mesma sala: uns ficam no computador 
outros ficam assistindo televisão, então é assim, vice-versa. Ter poucos 
computadores isso dificulta levar toda a turma para trabalhar? Dificulta 
porque eles querem tudo ali ao mesmo tempo, na mesma hora, então, 
não dá. Sentam de dois. Então um computador para dois alunos é pouco. 
Uns assistem e outros ficam no computador. Isso é negativo? Creio que 
sim, porque se tivesse computadores para todos ficarem ali, os 
professores já podiam fazer um planejamento e ficar junto com eles 
porque o professor tem que se desdobrar em dois e aí não dá, porque ele 
tem que cuidar dos que estão assistindo na televisão e tem que cuidar dos 
que estão no computador. 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora. 

 
 

Quanto ao uso das TIC na sala de informática e a forma como vem 

acontecendo, é importante ressaltar que as escolas devem estabelecer no seu 
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Projeto Político Pedagógico os objetivos educacionais, a concepção de 

aprendizagem, observando a tecnologia mais apropriada a cada aprendizagem. 

Porém, cabe, à equipe a decisão de escolha, a fim de alcançar os objetivos 

previstos. Assim, “é preciso ter informações sobre os equipamentos disponíveis na 

instituição para serem utilizados no ensino e realizar a análise de suas 

possibilidades e conveniência de uso no processo pedagógico” KENSKI (2012, p. 

76-77). 

Esse talvez seja o lado negativo destacado pelos entrevistados que são 

poucos os computadores para atender uma sala com 20 a 25 alunos, como afirma a 

professora da escola E01, monitora da sala.  

 

Quadro 9 - Relato da Professora quanto ao uso das tecnologias em sala de aula na 

Escola E01 

Relato da professora 01-E01 

[...] porque aqui só temos 4 computadores que têm instalados programas para trabalhar 
com os alunos. Tem sala que tem 22 alunos, então o que podemos fazer é o professor ficar 
na sala de aula com um pouco e mandar um pouco para mim, o professor não tem muito 
contato com a sala de informática, nem todo professor vem para cá [...] Até mesmo porque 
tem poucos equipamentos, fica difícil mandar 22 alunos para cá, para distribuir entre o DVD 
e os computadores. Assim vamos invertendo entre os 4 computadores, o que gera brigas 
entre os alunos.  
Fonte: Banco de dados da pesquisadora.  

 

Quanto ao uso da internet, as escolas rurais pesquisadas não possuem rede 

de conexão à internet, há duas delas que têm apenas uma extensão de internet 

fornecida por uma lan house, para o uso da secretária escolar.  

Kenski (2012, p. 70) afirma que: 

 

Com o acesso às redes, multiplicam-se as possibilidades 
educativas. Ampliam-se os espaços das escolas não apenas para 
acessar informações, mas também para comunicar, divulgar e 
oferecer informações, serviços e atividades realizadas no âmbito da 
instituição por seus professores, alunos e funcionários. 

 

Mas a escola E01, mesmo sem essa ferramenta disponível ao aluno, procura 

outros meios para solucionar o problema, como relata a professora. 
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Quadro 10 - Relato da professora quanto ao uso da internet na Escola E01 

Relato da professora 04 E01 

[...] como na escola não tem internet, mas aquele aluno que é do sitio que não tem 
acesso a internet a gente pesquisa para ele lá na secretária e os alunos que moram aqui 
no patrimônio têm a internet ali na lan house do Marcelo, aí eles vão lá e pesquisam. 

  Fonte: Banco de dados da pesquisadora. 

 

Outro ponto de questionamento foi se sala de informática representou alguma 

diferença na aprendizagem dos alunos e foi solicitado que os pesquisados 

destacassem aspectos importantes de mudança que perceberam em seus alunos. 

Logo, iniciaremos com as falas das professoras da escola E01, em que a sala de 

informática realmente funciona. 

 

Quadro 11 - Relato das professoras quanto a aprendizagem dos alunos ao usar as 

tecnologias na Escola E01 

Identificação Relato das professoras 

Professora 1 E01 

[..] Tem uns que só querem vir jogar. Porque os computadores têm 
muito jogos bons, como por exemplo, o da tabuada, que são jogos 
educacionais. Só que tem aluno que não tem interesse, então não 
aprende muita coisa, porque às vezes você coloca um programa que 
vai ser útil para eles, mas eles ficam tirando, então aqueles que 
querem realmente aprender, aprendem alguma coisinha. Que tipo 
de jogos que tem? Matemáticos, textos, digitação, tabuada, moedas 
em reais. 

Professora 3 E01 

[...] coordenação motora tem muitos que não têm e quando chegam 
lá eles começam a aprender rapidinho, com facilidade, conhecem as 
letras, há joguinhos para eles colocarem o número ou a letra que 
está faltando nas lacunas, muito bom, quebra-cabeça, desenhos para 
eles pintarem, eles gostam muito. 

Professora 4 E01 

[...] até mesmo na questão de disciplina porque o aluno que não tem 
disciplina ele não vem para a sala de informática. Na questão da 
alfabetização e conhecimento trabalha a coordenação motora que é 
o pré-04 e o pré-05 e até mesmo os conteúdos de sala.  

 Fonte: Banco de dados da pesquisadora. 

 

Podemos notar que as professoras compreendem que o uso pedagógico das 

ferramentas tecnológicas pode trazer mudanças no aprendizado dos alunos.  

Quanto às escolas em que as professoras não foram capacitadas, os relatos 

são diversos. Apesar de não terem participado da capacitação, as professoras têm 

consciência do uso universal da tecnologia e de que os alunos também podem 

participar desse mundo tecnológico.  

 



117 
 

 

Quadro 12 - Relato das Professoras quanto a aprendizagem dos alunos ao usar as 

tecnologias, nas Escolas E04, E03, E06 

Identificação Relato das professoras 

Professora E04 

E o que você acredita que vai melhorar na aprendizagem dos alunos 
usando esses computadores? A escrita, a leitura que tudo que eles vão 
fazer, vão ter que ler é isso. Escrita, leitura tudo. Como é a relação dos 
alunos com os computadores, eles cobram de você? Cobram, e falam 
“professora deixa mexer”, e digo “como vocês vão mexer se nem ligando 
estão e a energia não suporta”. Muito difícil... 

Professora E03 

Ainda mais na era que estamos vivendo, quando se evolui e tudo que 
você vai fazer depende disso. E se os alunos não aprendem desde 
pequeno, sendo que tem essa oportunidade. Estão, lá os computadores 
estão parados, e não vai evoluir e não vai acompanhar, depois tem 
prejuízo, como assim eu estou tendo, já que não tenho a formação. 

Professora E06 

Olha aqueles computadores, os meninos ficam todos curiosos. No caso, 
eles querem tudo, mas só para eles olharem, porque não podem tocar, é 
intocável. Mas a presença da tecnologia na escola é importante? Sim, 
com certeza, muito importante. Porque você não utiliza o laboratório de 
informática? Eu não utilizo a sala de informática porque não tem um 
instrutor e dizem não ter cabo para os computadores e assim desde 2012 
não tem como ligar e até hoje não tem os cabos.  

Fonte: Banco de dados da pesquisadora.  

 

Notamos que a professora E04 tem consciência da importância do uso das 

TIC e que os alunos têm cobrado o uso deste, mas a docente fica impossibilitada de 

planejar algo com aquelas máquinas.  

Já a Professora E03 destaca que não há mudança se apenas disponibilizar as 

ferramentas. É necessário saber explorar a máquina para o aprendizado dos alunos, 

o que nos remete aos estudos de Libâneo (2011, p. 10), que afirma que “num mundo 

globalizado, transnacional, nossos alunos precisam estar preparados para uma 

leitura crítica das transformações que ocorrem em escala mundial”. 

A Professora E06 afirma, como as outras participantes desta pesquisa, a 

curiosidade dos alunos em relação aos computadores, fica sem poder oportunizar a 

aprendizagem, já que as condições físicas não deixam. 

Ponte (2000) afirma que: 

 
[...] é possível encontrar atitudes diversas entre os professores diante 
das TIC. Alguns as olham com desconfiança, e protelando o 
momento do encontro; outros a usam em sua vida diária, mas não 
conseguem integrá-las em sua prática pedagógica; outros ainda 
procuram usá-las em suas aulas, contudo sem modificar sua prática.  
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A seguir, destacaremos a fala dos professores que cursaram o PROINFO 

Rural, e se o mesmo potencializou a importância das tecnologias no contexto de 

suas escolas. 

  

Quadro 13 - Relato das Professoras quanto se o curso do PROINFO Rural 

potencializou a importância das tecnologias nas escolas 

Identificação Relato das professoras 

Professora 2 E01 
Foi muito importante, tudo que aprendemos foi para o nosso bem, e 
para o bom desenvolvimento em sala de aula.  

Professora 3 E01 

Melhorou o meu aprendizado para poder passar para os meus alunos. 
Cite alguma coisa que você aprendeu no curso que aplicou em 
sala? Elaboração de provas e atividades a partir do Word, historinhas 
por Power Point, vídeo em sala. Excel, o Paint uso bastante. 

Professora 4 E01 

[...] foi muito bom o curso e foi muito bom esse tipo de material na 
escola, as tecnologias na escola, essa oportunidade que nos foi 
oferecida, só que está faltando uma assistência mais de perto, 
precisamos ter alguém por perto nos auxiliando para nos fortalecer, 
sentir mais valorizado, porque agora com essa pesquisa sentimos 
valorizado, é isso que o ser humano necessita. 

Professor E05 

Teve importância, e acredito que se retornar vai ser muito bom para 
nossa escola, justamente por que agora nós já temos a internet, que 
não é tão rápida, mas dá para trabalhar.  
O que você aprendeu no PROINFO? Eu fiz curso de computação, 
mas fui praticar mesmo no curso do PROINFO, na época era novidade 
todo mundo queria fazer, só que depois foi se esquecendo, foi ficando 
esquecido.  

Fonte: Banco de dados da pesquisadora. 

  

 Vale ressaltar que o professor da Escola E05 iniciou o curso PROINFO, mas 

não o concluiu, pelo motivo de que no período estava na direção de uma escola da 

rede estadual, impossibilitado assim de participar das aulas presenciais, o que o 

levou a desistir.  

 Dessa forma, podemos aferir que a presença das TIC na prática dos 

professores deve ser de “possibilidade didática, exige que, em termos metodológicos, 

também oriente a prática docente com base em uma nova lógica, uma nova cultura, 

uma nova sensibilidade, uma nova percepção” (KENSKI, 2012, p. 46). 

 A seguir, temos o relato das professoras que não participaram do curso, mas 

se manifestaram quanto à não participação.  
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Quadro 14 - Relato da Professora que não participou do curso do PROINFO Rural 

Relato da professora E-04 

A professora não fez o curso, mas tem vontade de fazer o curso do Proinfo? Tenho. 
Mandaram os computadores, mas e a capacitação?  
Fonte: Banco de dados da pesquisadora. 

 

Todas as entrevistadas se manifestaram interessadas em fazer o curso, e 

nota-se que a presença maior nesta pesquisa foi de professores que não cursaram o 

PROINFO Rural, o que se explica por vários fatores, dentre eles: a rotatividade de 

professores nas escolas rurais do município e o local do curso ter sido na área 

urbana, dificultando o acesso e permanência destes no curso.  

Destacaremos a fala do Professor da E05 quanto à desistência de vários 

professores da área rural do curso de formação continuada do PROINFO. 

 

Quadro 15 - Relato do Professor que não concluiu o curso do PROINFO 

Relato do professor E-05 

[...] sobre o PROINFO, quanto à época que tivemos, o como, disse para você que foi um 
entusiasmo, todos os professores ficaram interessados, só que surgiram as dificuldades de 
chegar ao local do curso, não tinha transporte, tinha que ir com transporte próprio, ou seja, 
táxi ou ônibus, chegava lá, às vezes não tinha internet. Chegava na escola que estava 
acontecendo o curso, colocava a senha, a senha não abria o programa, senha errada, isso 
foi desestimulando as pessoas. Outras vezes, a gente chegava lá e o coordenador que ia 
trabalhar com a gente não estava, isso são os fatos negativos que fez muitos desistirem. 
Porque você sair daqui para ir para lá, já é um transtorno e chegar lá e não acontecerem as 
aulas...isso foi desanimando, mas no inicio todos estavam interessados. E hoje estamos aí 
parados.  
Fonte: Banco de dados da pesquisadora. 

 

Quanto à fala do professor da Escola E05 Kenski (2012, p. 90) sugere: 

 

Uma política de pessoal que reconheça e valorize suas 
competências e sua importância, o oferecimento de cursos de 
aperfeiçoamento e de atualização, além de uma formação inicial de 
qualidade, um projeto de carreira consistente, a melhoria de suas 
condições de trabalho e de vida – tudo isso é fundamental para que 
os professores possam atuar com qualidade hoje e amanhã.  

 

Portanto, os resultados evidenciam que a maioria dos entrevistados, mesmo 

os que não cursaram o PROINFO Rural têm plena consciência da importância do 

uso das novas tecnologias em sala de aula e cobram da SEMED, que os ajudem na 

manutenção das máquinas que estão com defeitos, além de capacitação, pois desde 

2013, não foram abertas novas turmas para formar professores no uso das 

tecnologias.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente seção apresenta as considerações finais inspiradas na base 

teórica e principais resultados ao longo da pesquisa, bem como apresenta 

recomendações para futuros trabalhos.  

É razoável pensar que tal participação de professores em curso de formação 

continuada faz parte de um processo contínuo de aprendizagem, como diz Pimenta 

(1996, p. 85) “a formação passa pela mobilização de vários tipos de saberes: 

saberes de uma prática reflexiva, saberes de uma teoria especializada, saberes de 

uma militância pedagógica”. A proposta de Pimenta (1996) reforça que a “escola 

deve proporcionar aos professores espaços de trabalho e formação o que implica 

gestão e práticas curriculares participativas, propiciando a constituição de redes de 

formação contínua [...]”. 

Com a presente pesquisa foi analisado o que os professores desenvolvem em 

sala de aula a partir da formação continuada do PROINFO Rural, com base em 

documentos oficiais do Programa PROINFO Rural, o Termo de Adesão do 

Município, o Projeto Político Pedagógico das escolas, o Regimento Interno das 

escolas, o Parecer de Autorização de Funcionamento da Escola, emitido pelo 

Conselho Municipal de Educação, o questionário (com questões abertas, fechadas e 

de múltipla opção), e a entrevista semiestruturada. 

O aprofundamento das análises do Projeto Político Pedagógico das escolas 

rurais e os depoimentos dos professores permitiram concluir que há a preocupação 

de contemplar nos documentos oficiais da escola a menção ao laboratório de 

informática, mas não encontramos projetos de integração dos computadores na 

prática pedagógica do professor, em sala de aula, como previsto no manual do 

PROINFO Rural, ou formação em serviço, pela coordenação pedagógica da escola, 

a partir de estudos dirigidos aos grupos, para discussão da temática das tecnologias 

em sala de aula.  

Observamos que os professores que não fizeram a formação continuada do 

PROINFO, também usam com frequência as TIC, seja por meio de pesquisa de 

atividades pedagógicas em sites, blogs e outros, como também, o uso dos 

aplicativos do sistema operacional do Windows na elaboração de provas e, portanto, 

destacam a importância de saberem utilizar as tecnologias para o processo ensino-

aprendizagem. No entanto, é necessária a formação pedagógica no uso das TIC 
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para que os professores não as utilizem de forma técnica apenas, e sim que essa 

atividade seja alicerçada numa concepção pedagógica de aprendizagem. 

Quanto à resposta da questão norteadora, em que medida o PROINFO Rural 

contribuiu com a prática pedagógica dos professores rurais em Nova Mamoré, 

aferimos que dos quatorze questionários aplicados, oito pesquisados concluíram o 

curso de formação com as TIC, e os professores destacam a importância do curso. 

Todavia, não detectamos práticas pedagógicas interdisciplinares, já que era 

proposta didática do curso trabalhar por meio de projetos e interdisciplinar.  

Logo, podemos observar nas respostas dos professores que vários fatores 

desencadearam ao não êxito da formação que contribuísse para práticas 

pedagógicas diferenciadas, mas não podemos deixar de mencionar que esses 

mesmos professores ministram suas aulas com notebook e data show, desenvolvem 

suas provas avaliativas digitalizadas dentre outros detalhes. Assim, podemos 

concluir que de maneira irrisória existe contribuição da formação do PROINFO para 

o uso das tecnologias. 

Por conseguinte, das sete escolas municipais pesquisadas encontramos uma 

única sala equipada com computadores do PROINFO que tem uma rotina 

pedagógica, com calendário fixo de atividades, a serem desenvolvidas com os 

alunos do ensino fundamental, e ressaltamos a professora responsável pela sala 

não cursou a formação do PROINFO, mas tenta proporcionar a alunos e professores 

possibilidades para o uso daquelas máquinas, mesmo com as dificuldades de 

energia fraca e softwares obsoletos.  

Outro dado importante a destacar é o de que, primeiro: as escolas não foram 

preparadas para receber os equipamentos; segundo: a Secretaria Municipal de 

Educação não tem um técnico especializado para dar suporte aos laboratórios; 

terceiro: a secretaria não dispõe de recurso financeiro para repor os equipamentos 

com defeito, por não serem compatíveis com o padrão estabelecido pelo Programa.  

Faz-se necessário que as escolas cobrem junto à SEMED a regularização 

desta, junto ao Ministério da Educação, possibilitando a renovação do contrato de 

adesão ao Programa do PROINFO Rural, pois desde 2013 não houve mais 

capacitações. A partir dos esclarecimentos trazidos por este estudo, que será 

disponibilizado aos que tenham interesse, esperamos que a Secretaria de Educação 

possa rever o local da formação e que migre da cidade para pontos estratégicos na 



122 
 

área rural, já que este é um dos principais motivos da desistência dos professores 

rurais, em razão da inviabilidade de deslocamento para a cidade.  

Kenski (2012) reforça que necessitamos realizar reflexões mais aprofundadas 

sobre novas práticas docentes e identificar as fragilidades técnicas e operacionais 

de nossos ambientes de trabalho. Os programas de formação continuada são 

imprescindíveis, pois possibilitam a atualização de novos saberes, por meio das 

novas tecnologias de informação e comunicação. E mais: atribuem uma identidade 

aos professores, que sabem utilizar as tecnologias, e para aprendizagem dos seus 

alunos. Num mundo, que a cada dia estabelece novas exigências de aprendizagem, 

principalmente a atualização constante do docente quanto ao uso de novos 

recursos, aplicativos, vídeos, imagens, etc. a formação continuada do professor é 

mesmo imprescindível, em todas as áreas, e de forma interdisciplinar. 

 Esperamos assim, contribuir para pensar a formação continuada como um 

saber-fazer a ser trabalhado, para que os professores possam estar se construindo 

historicamente com a identidade globalizada e localizada em sua prática docente, 

em sala de aula, com identidade e reflexão crítica e transformadora do meio que o 

cerca.  

Ao finalizar este trabalho é importante destacar que não tivemos a pretensão 

de esgotar o assunto, por isso recomenda-se que futuros trabalhos possam dar 

continuidade à pesquisa, ampliando o foco para todas as escolas rurais do município 

de Nova Mamoré que tenham equipamentos tecnológicos e participação de 

formação continuada, bem como expandir esta pesquisa à escolas de regiões 

fronteiriças da Amazônia Ocidental. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES RURAIS 

  
PESQUISA DE CAMPO COM O OBJETIVO DE AVALIAR A FORMAÇÃO 

CONTINUADA DO PROINFO RURAL. 

OBS: Este trabalho tem cunho exclusivamente acadêmico. As informações 

prestadas são sigilosas, sem possibilidade de identificação dos participantes. 

 

1-Dados pessoais 

Sexo: ( ) masculino ( ) feminino 

Idade: ( ) 20-29 ( ) 30-39 ( ) 40-49 ( ) 50-59 

2-Formação Profissional: ( ) 2ª grau completo ( ) Superior Incompleto 

( ) Superior Completo ( ) Pós-graduação 

3-Dados Profissionais 

Experiência como docente: ______________ anos. 

Vínculo empregatício: ( ) concursado ( ) contrato emergencial 

Disciplina que ministra ou área: ______________________________________ 

Ano de ingresso na Instituição de Aplicação: _______ 

4-Jornada de Trabalho 

( ) 20 horas semanais 

( ) 40 horas semanais 

( ) 60 horas semanais 

Número de turmas: ________ Número de alunos por turma______ 

5-Você já participou de alguma capacitação em informática?  

( ) Sim ( ) Não. Se sim, de quantas? __________ 

6-Na sua opinião, a capacitação em informática é: ( ) Muito importante ( ) Pouco 

importante ( ) Sem importância alguma ( ) Não desejo responder 

7-Em que período participou da formação do PROINFO 

a) ( ) 2010; b) ( ) 2011; c) ( ) 2012; d) ( ) 2013 

8-Em qual desses cursos ofertados pelo PROINFO você participou? 

a) ( ) Introdução à Educação Digital (60 horas) 

b) ( )Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC (60h) 

c) ( ) Elaboração de Projetos (40h) 

d) ( ) Redes de Aprendizagem (40h) 

9-Por que você decidiu participar da capacitação?  
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

10-No período do curso do PROINFO você trabalhava em quais dessas escolas 

da zona rural: 

a) ( ) Escola Municipal Luciana Maronari 

b) ( ) Escola Municipal Onorina de Souza 

c) ( ) Escola Municipal Marechal Cândido de Souza 

d) ( ) Escola Municipal Luana de Oliveira 

e) ( ) Escola Municipal Padre Anchieta 

f) ( ) Escola Municipal Osvaldo Ribeiro do Nascimento 

g) ( ) Escola Municipal Manoel José dos Santos 

h) ( ) Escola Municipal Francisco Sampaio 

i) ( ) Outras: especifique _________________________________ 

11-Marque os motivo (s) que dificultam os professores participarem da 

capacitação do PROINFO. Pode marcar mais de uma opção. 

a) ( ) O local do curso é distante da escola de trabalho 

b) ( ) As despesas de transporte e alimentação são por conta do professor 

c) ( ) O curso não está incluída na carga horária de trabalho 

d) ( ) O não interesse por o curso 

e) ( ) O não apoio da direção da escola 

12-Frequência com que utiliza (ou) o laboratório de informática: 

a) ( ) Uma vez por semana 

b) ( ) Duas vezes por semana 

c) ( ) Todos os dias, reservo horas para atividade nos computadores 

d) ( ) Não utilizo  

e) Especifique 

__________________________________________________________ 

13-Descreva uma atividade desenvolvida com os alunos no laboratório (Com 

ou sem projeto Pedagógico). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

14-Quais programas básicos do Office você utiliza na preparação das aulas? 

Pode marcar mais de uma opção. 

a) ( ) Word 

b) ( ) Power Point 

c) ( ) Excel 

d) ( ) Paint 

e) ( ) Microsoft Office Picture 

f) ( ) Outros especifique ________________________________ 

g) ( ) Nenhuma alternativa. Especifique ______________________ 

15-A escola em que trabalha tem acesso a internet? 

a) ( ) sim b) ( ) não c) sim, mas a velocidade de conexão é ruim 
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16-Professor (a), Que tipo de recursos da internet você utiliza para preparação 

das suas aulas. Pode marcar mais de uma opção. 

a) ( ) Imagens, figuras e ilustrações obtidas pela internet 

b) ( ) Textos variados 

c) ( ) Vídeos e filmes 

d) ( ) Jogos 

e) ( ) Apresentação prontas de Power Point 

f) ( ) Programas educacionais Softwares  

g) ( ) Outros: especifique _____________________________________ 

h) ( ) não utilizo pois não tenho acesso a internet 

17-Quais destas estratégias didáticas apresentadas no curso PROINFO você 

utiliza na preparação das aulas? Pode marcar mais de uma opção. 

a) ( ) Blog 

b) ( ) E-mail 

c) ( ) Fórum 

d) ( ) Hipertexto  

e) ( ) Não utilizo nenhuma delas 

f) ( ) Outros: especificar ________________________________________ 

18-Se você marcou a opção que não utiliza nenhuma das estratégias didáticas 

apresentadas no curso do PROINFO responda porque não usa? Ou por quê 

deixou de usá-la? Justifique 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________ 

19-Marque os motivos que leva à não utilização do laboratório de informática. 

Pode marcar mais de uma opção. 

a) ( ) Insegurança por não ter cursado o curso oferecido pelo PROINFO RURAL; 

b) ( ) O espaço físico do laboratório de informática não comporta todos os 

alunos;  

c) ( ) Não há acesso de internet; 

d) ( ) Não estão em condições de uso os computadores; 

e) ( ) A falta de um funcionário responsável pelo laboratório para agendamentos 

de aula e zelo com o espaço físico; 

f) ( ) O laboratório está desativado ou nunca chegou a funcionar na escola. 

20-Ao trabalhar com os recursos tecnológicos, você professor (a) notou 

mudanças na aprendizagem de seus alunos que resultaram na construção de 

conhecimentos e habilidades, tanto nos saberes das disciplinas, quanto do 

letramento digital.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

__________________________________________ 

21-Qual a sua opinião sobre o PROINFO RURAL: 

a) ( ) Mais um programa do governo que não atende a realidade das escolas do 

Município de Nova Mamoré-RO 

b) ( ) Um programa que visa a inclusão digital de professores e alunos 

c) ( ) Um programa que busca equipar as escolas com recursos tecnológicos 

d) ( ) Não deseja responder 

e) ( ) Outros. Especifique _____________________________________ 

 

AGRADECEMOS A COLABORAÇÃO! 
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APÊNDICE B - QUESTÕES PARA A ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM 

OS PROFESSORES QUE CURSARAM O PROINFO 

 

OBS: Este trabalho tem cunho exclusivamente acadêmico. As informações 

prestadas são sigilosas, sem possibilidade de identificação dos professores 

 

1-Professor (a): como a sua escola vem lidando com as novas tecnologias? Como 

vem sendo a aprendizagem dos professores para utilizar as tecnologias no seu 

cotidiano? 

 

2-Professor (a): quais tecnologias são utilizadas em sua sala de aula e de que forma 

isso vem acontecendo? Caso negativo, porque não as utiliza no seu planejamento.  

 

3-Você estimula seus alunos a fazerem pesquisas na internet? Como faz isso? E 

onde seus alunos costumam realizar as pesquisas? 

 

4-Professor (a) a utilização da sala de informática representou alguma diferença na 

aprendizagem de seus alunos. Destaque aspectos importantes que percebeu em 

seus alunos.  

 

5-Na sua opinião professor (a), o curso do PROINFO RURAL potencializou a 

importância das tecnologias no contexto da escola e da necessidade de 

aprendizado, diante de uma situação nova que são as tecnologias que chegaram a 

sua escola?  

 

6 -Você gostaria de acrescentar algo a mais na entrevista? 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONCORDÂNCIA 

 

 

Declaramos, para os devidos fins, que estamos de acordo com a execução do 

projeto de pesquisa intitulado “ESTUDO DO PROINFO RURAL NA AMAZÔNIA 

OCIDENTAL: REMINISCÊNCIA PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS 

PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ-RO” a ser 

desenvolvido pela pesquisadora Leidiane da Silva Ferreira, sob a orientação e a 

responsabilidade do Prof. Dr. José Lucas Pedreira Bueno do Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Federal de Rondônia, o 

qual terá o apoio desta Instituição. 

 

NOVA MAMORÉ-RO........ de Novembro de 2014. 
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,___________________________________________________ portador (a) 

do Registro de Identidade (ou outro documento), nº _________________, concordo em 

participar da pesquisa Intitulada:“ “ESTUDO DO PROINFO RURAL NA AMAZÔNIA 

OCIDENTAL: REMINISCÊNCIA PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES 

DA REDE MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ - RO” objeto de estudo da mestranda 

LEIDIANE DA SILVA FERREIRA, da Universidade Federal de Rondônia, sob a orientação 

do PROF. DR. JOSÉ LUCAS PEDREIRA BUENO, do Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Educação, para estudar em que medida a formação continuada do PROINFO 

Rural influencia a prática pedagógica dos professores das escolas rurais de Nova Mamoré. 

Assim, tenha conhecimento que: 

1. A participação do (a) senhor (a) na pesquisa será respondendo uma entrevista 

semiestruturada e um questionário com questões abertas e fechadas; 

2. Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, 

em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do 

estudo; 

3. O benefício relacionado à sua participação será de aumentar o 

conhecimento científico para a área da Educação em especial aos 

cursos de formação continuada; 

4. Os resultados da pesquisa serão destinados exclusivamente à 

elaboração de trabalhos de pesquisas e/ou publicações científicas em 

revistas nacionais ou internacionais; 

5. Fica assegurada ao (a) senhor (a) a possibilidade de desistir de 

participar da pesquisa a qualquer momento, ou mesmo recusar-se a 

responder perguntas que lhe causem constrangimento, sem nenhum 

prejuízo à sua pessoa; 

6. Fica assegurado uma cópia do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido ao participante da pesquisa; 

7. A leitura dos itens da pesquisa será feita pausadamente e em tom de 

voz alto e com esclarecimento de dúvidas quando necessário; 

8. Fica esclarecido que o (a) senhor (a) não receberá nenhuma 

remuneração por estar participando da pesquisa; 

9. Caso o (a) senhor (a) tenha dúvidas ou necessite de maiores 

esclarecimentos pode entrar em contato pelo telefone:99947831e e-mail: 

lelipaz@hotmail.com, ou procurar o Comitê de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de Rondônia, no 

Campus Universitário - BR 364, Km 9,5 ou pelo e-mail 

cepunir@yahoo.com.br.  
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A assinatura a seguir representa o meu aceite em participar do estudo, 

bem como fica assegurado minha privacidade de acordo com a Resolução 196/96 

da CONEP, que regulamenta a realização de pesquisa envolvendo seres humanos. 

 

 

 

Nova Mamoré ___ de ______________ de 2014. 

 

 

 

 

 

Leidiane da Silva Ferreira 
Pesquisadora 

Assinatura 
Participante Ouvido (a) 

 

 
 

 


