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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo geral compreender em profundidade o fenômeno da 
expansão da informática na educação nos últimos trinta anos no Brasil e suas 
relações com a formação de professores. Assumimos como objetivos específicos a 
tarefa de identificar as perspectivas teóricas que sustentam a introdução do 
computador e das novas tecnologias de informação e comunicação na educação 
brasileira, e verificar como estas perspectivas influenciaram a formação de 
professores para o uso destes recursos tecnológicos na escola. Este é 
fundamentalmente um estudo cuja origem baseou-se em documentos oriundos de 
fontes online, organizados e analisados cronologicamente para entender como se 
estruturou o processo de formação do professor para o uso destes recursos 
tecnológicos em sua prática. Para realizar tal tarefa, mergulhamos num estudo 
bibliográfico.  As principais referências encontradas foram: ZAMORA, 1982; 
PFROMM NETTO, 1982; NETO, 1982; MORAES, 1997 e 2001; VALENTE, 1993, 
1997 e 1998; PRETTO, 1997, 2002 e 2006; BELLONI, 2002; BARRETO, 2002 e 
2004, CASTELLS, 2009; MORAN, 2008; BEHRENS, 2008; PRADO, 2008; VIRILIO, 
2006, entre outros. A partir destes autores foi possível relacionar os contextos 
socioeconômicos, ao longo das últimas três décadas no Brasil, e compreender como 
o fenômeno da informática encontrou bases legais para sua introdução na educação 
brasileira, e como atuou e atua de forma contundente no interior da sociedade 
contemporânea. Neste sentido, esta pesquisa contribui para observar as 
transformações da formação de professores para o uso destes recursos 
tecnológicos na tentativa de acompanhar a inserção de novos produtos e 
tecnologias na escola. Concomitantemente, evidencia as principais perspectivas 
teóricas que influenciaram o uso da informática na educação. A partir deste estudo é 
possível perceber a raiz cognitivista que permeia a primeira fase da introdução dos 
computadores na educação brasileira e compreender a transformação deste 
paradigma para elementos de informação e comunicação fundamentados na 
tecnologia de redes, modelo predominante a partir de meados da década de noventa 
que culminará no atual estágio de desenvolvimento das redes de comunicação 
promovendo a virtualização de diversos elementos tecnológicos com os quais a 
educação passa a conviver e que analisamos a partir da ótica da formação de 
professores. A formação de professores para o uso das tecnologias nestes 
contextos tem-se caracterizado por uma abordagem instrucionista, 
descontextualizada e desvinculada das relações pedagógicas, furtando a 
comunidade escolar de uma apropriação crítica, contextualizada e abrangente do 
fenômeno das tecnologias de informação e comunicação. 

Palavras chave: Tecnologias de informação e comunicação, computador, formação 
de professores, produção acadêmica. 
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ABSTRACT 

 

The overall objective of this research is to gain an in-depth understanding of the 
phenomenon of expansion of information technology in education over the last thirty 
years, in Brazil, and its relations with teacher training. Its specific objectives were to 
identify the theoretical perspectives that support the introduction of the computer and 
new information and communication technologies in Brazilian education, and to 
determine how these perspectives influence teacher training for the use of these 
technological resources in schools. This is essentially a study based on documents 
from online sources, organized and analyzed chronologically in order to understand 
how the process of teacher training is structured, for the use of these technological 
resources in their practices. To accomplish this task, we carried out a bibliographical 
review.  The main references found were: ZAMORA, 1982; PFROMM NETTO, 1982; 
NETO, 1982; MORAES, 1997 and  2001; VALENTE, 1993, 1997 and 1998; 
PRETTO, 1997, 2002 and 2006; BELLONI, 2002; BARRETO, 2002 and 2004, 
CASTELLS, 2009; MORAN, 2008; BEHRENS, 2008; PRADO, 2008; VIRILIO, 2006, 
among others. Based on the works of these authors, it was possible to relate 
technology to the socioeconomic contexts in Brazil over the last three decades, and 
to understand how the phenomenon of information technology found a legal basis for 
its introduction into Brazilian education, and how it acted in the past, and acts today, 
in a marked way, within contemporary society. This research therefore contributes to 
observing the changes in teacher training for the use of these technological 
resources in an attempt to accompany the insertion of new products and 
technologies in schools. Meanwhile, it shows the main theoretical perspectives that 
influence the use of information technology in education. Based on this study, it is 
possible to see the cognitivist root that permeates the first phase of the introduction 
of computers in Brazilian education, and to understand the changes in this paradigm 
for elements of information and communication based on the technology of networks, 
the predominant model since the middle of the nineteen nineties, which will culminate 
in the current stage of development of the communication networks, promoting the 
virtualization of various technological elements with which education coexists and 
that we analyze from a perspective of teacher training. Teacher training for the use of 
technologies in these contexts is characterized by an instructionist, decontextualized 
approach that is not linked to pedagogical relations, with the school community being 
deprived of a critical, contextualized and broad appropriation of the phenomenon of 
information and communication technologies. 

Key words: Information and communication technologies, computer, teacher training, 
academic production. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A área da educação na década de setenta revelava as influências do 

momento político do país. O contexto socioeconômico e cultural da época, no qual 

se desenrolam as orientações da política educacional, corresponde ao período da 

ditadura militar. Neste cenário promove-se o modelo tecnicista, baseado numa 

concepção pedagógica produtivista (SAVIANI, 2005). Trata-se de um período em 

que predomina a formação de mão de obra para atender à expansão e 

reordenamento do sistema capitalista, a teoria do capital humano desenvolvida por 

Schultz (1973), demonstrava o valor econômico da educação, tornando-se um bem 

decisivo do ponto de vista do desenvolvimento econômico de uma nação (SAVIANI, 

2005, p.19). 

Pasqualotto (2004) percorreu a trilha deixada pelas políticas públicas para a 

educação em nosso país, enfatizando a educação tecnológica, com destaque para a 

modalidade teleducação ou educação à distância a partir de fins da década de 

sessenta e início da década de setenta. 

Numa abordagem crítica, partindo das categorias produção, trabalho e suas 

relações, a autora descreve como os acordos entre o MEC e a USAID privilegiaram 

a entrada de capital norte-americano nas ações de educação tecnológica na 

educação brasileira. 

Numa perspectiva histórica, Pasqualotto (2004) argumentou que é possível 

compreender a educação ao analisar as transformações científicas e tecnológicas, as 

transformações no processo de acumulação capitalista e as relações sociais de trabalho. 

Neste sentido é perfeitamente possível compreender as leis, projetos e programas 

implementados pelo governo brasileiro a partir da década de 60 e 70, que enfatizam o uso 

de tecnologias educacionais, proporcionando uma educação à distância, de caráter 

tecnicista e instrumental. 
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Segundo a autora é neste contexto que a educação é chamada para atender 

à demanda por qualificação para o trabalho com a responsabilidade de atender aos 

novos desafios da sociedade brasileira baseada numa proposta de caráter técnico-

instrumental, deste modo: 

Os princípios da gerência científica com ênfase na técnica e na 

produtividade, que respaldam as mudanças desencadeadas no 

sistema produtivo, são adaptados ao contexto educacional, tanto no 

âmbito curricular, quanto administrativos, voltados para a 

eficientização e eficácia do processo educativo. Centrada nos 

recursos, nos meios, a educação de caráter tecnicista se propunha 

utilizar equipamentos, materiais e processos tecnológicos, 

expressando esse momento em que a educação assume novas 

atribuições. (PASQUALOTTO, 2004, p.2) 

Pasqualotto (2004) defendeu que este período, a década de setenta, foi 

propício para a expansão da indústria cultural, a importação de modelos 

pedagógicos e a presença de novas tecnologias. Como resultado deste processo de 

tecnificação na educação, justificar-se-á a utilização em larga escala de 

equipamentos tecnológicos. 

Recentemente a regulamentação em favor do ensino a distância 

fundamentado na base material tecnológica do computador e da internet, a 

revitalização do Programa Nacional de Tecnologia Educacional – PROINFO, sobre o 

qual repousa a responsabilidade de ofertar a formação de recursos humanos para o 

uso das novas tecnologias, a distribuição massiva de equipamentos computacionais 

às escolas públicas, nos dá indícios da relevância do tema e justificam o porquê 

deste assunto estar na pauta dos gestores das políticas públicas em educação. 

Diante disso a informática na educação consolida-se, na atualidade, como um 

campo de pesquisa caracterizado pelo uso do computador e da internet enquanto 

recurso pedagógico nos diferentes estágios da formação humana. 
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Some-se a isto o lançamento do Programa um computador por aluno1 

PROUCA, e o Regime Especial de Aquisição de Computadores para Uso 

Educacional - RECOMPE, por meio da Lei Nº 12.249, de 11 de Junho de 2010, e 

estamos diante de um cenário que consolida social e economicamente a relação 

entre as denominadas novas tecnologias de informação e comunicação (NTIC) e a 

educação. 

A despeito de posicionamentos favoráveis ou contrários ao uso do 

computador e das tecnologias de informação e comunicação no processo de 

ensino/aprendizagem, é inegável o avanço destes instrumentos tecnológicos na 

sociedade e em direção ao interior da sala-de-aula. Entretanto, a velocidade da 

implantação das tecnologias de informação e comunicação na escola, é 

desproporcional à formação ofertada aos professores, usuários destas mesmas 

tecnologias. 

Reconhecendo a velocidade cada vez maior do desenvolvimento e avanço 

destes instrumentos tecnológicos e as transformações que provocam na sociedade 

contemporânea, sobre tudo na educação, formulamos a seguinte questão: Como se 

deu a expansão da informática na educação e as relações do processo de 

formação do professor para seu uso? 

No intuito de responder a este questionamento, o objetivo geral desta 

pesquisa busca compreender em profundidade, na produção acadêmica dos últimos 

trinta anos, no Brasil, o fenômeno da expansão da informática na educação, e 

identificar neste processo, as perspectivas teóricas e políticas que sustentam a 

introdução da informática na educação, e por último, verificar como estas 

perspectivas influenciaram a formação de professores para o uso destes recursos 

tecnológicos na escola. 

Para este fim, limitaremos nosso estudo ao campo da formação de 

professores para o uso do computador e das novas tecnologias de informação e 

comunicação. 

                                                 
1 Originalmente chamado de one laptop per children – OLPC,o projeto foi apresentado ao governo 
brasileiro por ocasião do Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, em janeiro de 2005. O objetivo 
inicial do projeto criado pelo ex-diretor do MIT Nicolas Negroponte, era oferecer laptops ao custo de 
cem dólares americanos aos alunos das redes públicas de ensino de países em desenvolvimento. 



 

 

15 

Para tanto este trabalho mergulhará no mundo da informática e das novas 

tecnologias de informação e comunicação, com ênfase ao uso do computador e da 

internet, no Brasil, nas últimas três décadas na educação básica. Ao mesmo tempo 

o estudo crítico deste movimento pretende colaborar com outras pesquisas sobre 

informática na educação e concomitantemente contribuir para aprofundar o debate 

que hoje permeia as discussões de gestores, docentes e pesquisadores em 

educação. 

 

 

1.1 Contextualização de pesquisa 

 

 

O desenvolvimento do computador, tanto no que se refere a linguagens de 

programação (software) quanto de componentes de processamento (hardware), 

aliado a expansão das redes de telecomunicação em níveis de integração planetária 

nos trouxe a este momento de interação, autoria e rede. Porém, nem sempre foi 

assim. Nos primórdios da era informacional, quando a internet ainda era um sonho, 

o desejo dos inventores desta nova era passava pela criação de máquinas de 

ensinar que pudessem auxiliar ou, no entendimento de Pfromm Netto (1976), até 

substituir o professor em sua atividade docente. Em outras palavras, buscava-se 

uma maneira de melhorar a eficiência do processo de ensino. 

Neste longo processo de desenvolvimento do computador, e 

concomitantemente das telecomunicações, o rumo destas tecnologias foi 

direcionado propositadamente ao campo da educação. 

O professor, sem saber ao certo qual seu papel diante destas inovações 

educacionais, na maior parte do tempo permaneceu à margem deste processo. 

Recentemente, no Brasil, desenvolveram-se programas de formação de professores, 

para o uso do computador. Muito lentamente, os gestores educacionais se deram 

conta de que não bastava oferecer computadores de última geração ou dispositivos 
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de mídia altamente sofisticados para dar um salto de qualidade na educação. 

Tornou-se evidente a necessidade de uma formação adequada aos educadores 

para o uso destes equipamentos. 

Almeida (1988), escrevendo a respeito da relação uso do computador e 

educadores, já nos alertava que, 

O educador profissional tem que se posicionar contra ou a favor do 

seu uso e apontar seus limites, mas, de qualquer forma sempre com 

competência. Não só para uma competência técnica, mas também 

para a formação de uma responsabilidade ético-pedagógica e para a 

conscientização critico-política. (ALMEIDA, 1988, p.10) 

Contudo, ao longo das últimas quatro décadas, após inúmeras publicações 

(artigos, teses e livros), tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao uso do computador 

e das novas tecnologias da informação e comunicação no processo de ensino e 

aprendizagem, é possível responder se os educadores superaram a dificuldade de 

posicionar-se diante deste assunto? Por que ainda encontramos docentes, 

principalmente nas escolas públicas de educação básica, mantendo certo 

distanciamento do computador e das tecnologias de informação e comunicação? 

Para Vilarinho (2006) a questão é de aceitação destas novas tecnologias. 

Este argumento, segundo a autora, justificava-se por anos de concepção positivista 

na educação, fortalecedora de uma abordagem tecnicista. A autora apontou 

“dificuldades encontradas na incorporação do computador e internet à prática 

pedagógica” (VILARINHO, 2006, p.6). Para ela, os professores enfrentam 

dificuldades iniciais, que exigem o acompanhamento de especialistas em 

informática. O que sugere “que esses professores estão incorporando a tecnologia 

em uma perspectiva tradicional de ensino-aprendizagem” (VILARINHO, 2006, p.6). 

Segundo Moran (2008) temos “um ensino em que predominam a fala massiva 

e massificante” (MORAN, 2008, p.15). Diante disto, a introdução das novas 

tecnologias de informação e comunicação, em especial o computador, pouco 

contribuiria para superar o modelo de aula tradicional, centrada no professor, com 

ênfase nos conteúdos. 
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Behrens (2008), defendendo o surgimento de um novo paradigma 

educacional conforme Moraes (1997) sugere que o professor, neste novo contexto 

social, deveria superar “seu papel autoritário, de dono da verdade, para se tornar um 

investigador, um pesquisador do conhecimento crítico e reflexivo” (BEHRENS, 2008, 

p.71). Neste novo cenário uma das grandes possibilidades, derivada dos avanços 

tecnológicos, seria a aprendizagem colaborativa, oportunidade surgida como 

resultado da expansão das redes, fruto do desenvolvimento das telecomunicações, 

apontada por Moran (2008) e Behrens (2008) como uma das grandes contribuições 

no intuito de romper com o conhecido modelo tradicional de ensino/aprendizagem. 

Por outro lado, Sampaio e Marin (2004) afirmam que não é durante a 

graduação que se adquire as competências necessárias para a docência, mas 

durante a atividade docente. Segundo as autoras, “professores, sobretudo os 

iniciantes, alegam forte influência da prática para aprender a ser professor.” 

(SAMPAIO e MARIN, 2004, p. 1.209). Este argumento reforça a idéia de que a 

formação inicial pouco contribui para fazer do graduando um professor, nesta 

perspectiva a qualificação profissional somente ocorrerá durante a prática da 

docência. Neste sentido, para o exercício pleno da profissionalidade, a formação 

continuada do professor contribuiria muito para aperfeiçoar sua prática. 

O quadro descrito até este momento parece construir um perfil profissional 

com uma formação obrigatoriamente dependente da prática para consolidar-se 

enquanto profissionalidade. Neste sentido, como ocorreria a formação para o uso do 

computador e das novas tecnologias de informação e comunicação? Diante das 

aceleradas e ininterruptas transformações sociais, tecnológicas e econômicas, as 

instituições formadoras do profissional de educação, enfrentam o desafio 

permanente de preparar o professor para uma constante re-qualificação docente 

devido a frequentes inovações tecnológicas que são apresentadas ao campo da 

educação. 

Naquilo que podemos considerar um avanço, o modelo de formação, durante 

o exercício da prática docente, apropriou-se dos conceitos que as novas tecnologias 

tinham a oferecer. O uso da educação à distância mediada a partir da base 

tecnológica oferecida pelo computador é um claro exemplo disso. Entretanto, a 

apropriação destas novas tecnologias pela comunidade escolar, em especial pelo 
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corpo docente, está abaixo da expectativa criada quando do surgimento destas 

tecnologias e das possibilidades vislumbradas para seu uso nas salas de aula. 

Numa perspectiva contrária àquela dos primórdios da introdução das novas 

tecnologias e em especial do computador na sala de aula. Assim, não é raro 

descobrir que o conhecimento que o professor adquire a respeito dos usos e 

manipulação destes artefatos tecnológicos é por iniciativa própria. 

Ao descrever o cenário socioeconômico da década de noventa, Arelaro 

(2005) afirmou que a reestruturação do sistema capitalista em sua concepção 

neoliberal, reorganizando o capital a nível planetário, globalizante, piorou a situação 

da formação inicial do professor, isto porque com a mercantilização do ensino 

superior, a partir da década de noventa, passava à iniciativa privada grande parte da 

responsabilidade pela formação de professores. Pese o teor preconceituoso desta 

afirmação para alguns representantes da esfera privada da educação, sem um 

controle do Estado a qualidade dos cursos a formação de professores revelou sinais 

de fragilidade. O sentido mesmo do que é “interesse público” ficará em suspenso, já 

que, a partir deste momento nem tudo que é “interesse público” ficará sob 

responsabilidade do Estado. 

Outros aspectos como, por exemplo, a forte tendência à municipalização da 

educação, a implementação de políticas de avaliação do trabalho docente para 

permitir a progressão por desempenho e a utilização dos Parâmetros Curriculares 

como um “guia curricular”, modelo oriundo dos tempos de ditadura militar, segundo a 

autora, criariam as condições para o surgimento de uma nova cultura docente de 

modo que, 

Introduz-se, assim, sub-repticiamente, novos padrões de 

comportamento na organização escolar, de tal modo que o professor, 

convencido de sua incapacidade pessoal, fruto de sua conhecida - e 

permanente – frágil formação profissional inicial, aceitará – de forma 

razoavelmente pacífica e em nome da “democracia” – imposições as 

mais diversas. (ARELARO, 2005, p.1.055) 

Estas declarações nos levam a outros questionamentos, há um descuido das 

instituições formadoras no período de formação inicial dos educadores? Estaremos 
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negligenciando aspectos importantes no que tange à qualificação do professor, para 

o uso das novas tecnologias de informação e comunicação? 

Se o argumento de que a formação do professor está deficiente, atrasada ou 

superficial for sustentável e não mero discurso baseado no senso comum, então, 

como superar esta frágil formação? O computador, as tecnologias de informação e 

comunicação podem em algum grau minimizar esta fragilidade? E se for possível, 

qual o melhor caminho para preparar o professor nas e para as modernas 

tecnologias de informação e comunicação? 

Moran (2008) acredita que “não existem muitas instituições e pessoas que 

desenvolvam formas avançadas de compreensão e integração” (MORAN, 2008, 

p.16), todavia, defende que na sociedade da informação há espaço para a 

superação de um conhecimento fragmentado por um conhecimento 

“interdependente, interligado, intersensorial”. 

A pesquisa realizada pela Fundação Victor Civita – Estudos e Pesquisas, sob 

o título O uso dos computadores e da internet nas escolas públicas de capitais 

brasileiras2, nos revelou uma visão com relação ao preparo para o uso da tecnologia 

na formação inicial. Segundo a pesquisa, 74% dos entrevistados responderam que 

se sentem pouco ou nada preparados para o uso da tecnologia, e 15% se sentem 

razoavelmente preparados para seu uso. A pesquisa revelou que no último ano, 

56% dos entrevistados não tiveram formação em tecnologia com carga média de 32 

horas, outros 15% não souberam ou não responderam à questão. 

Este cenário nos leva a pensar que existe uma relação estreita entre as 

instituições formadoras, os docentes usuários destas tecnologias no processo de 

ensino e aprendizagem e os gestores das políticas públicas em educação. Porém, 

percebe-se um distanciamento, uma desarticulação entre as políticas públicas de 

educação voltadas para o uso das tecnologias de informação e comunicação e o uso 

destes recursos na prática do professor em sala de aula. Estes atores interpretam 

seus papeis de acordo com seus interesses na sociedade. Devido ao caráter social 

destes protagonistas é impossível desvincular sua participação da realidade social e 

econômica que os rodeia. 
                                                 
2 Disponível em:<http://www.fvc.org.br/estudos-e-pesquisas/2009/uso-computador-internet-escola-
publica-529446.shtml>Acesso em 15/09/2010 
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2 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA: GERAÇÃO DE DADOS 

 

 

Para analisar a produção acadêmica dos últimos trinta anos sobre informática 

na educação, recorremos a recursos tecnológicos típicos de nosso tempo. 

Coletamos documentos em fontes de dados on line de acesso público, repositórios 

da produção acadêmica sobre a educação brasileira. Esta escolha deu-se por três 

motivos. Primeiro por uma curiosidade a respeito do uso deste recurso tecnológico 

como ferramenta de pesquisa científica, e por se tratar de tema relacionado ao 

advento das novas tecnologias de informação e comunicação pareceu-nos 

conveniente explorá-lo em profundidade; segundo em função da distância geográfica 

de grandes centros de pesquisa. O tempo para ir até estas fontes tornaria todo este 

processo lento por demais. E terceiro, o custo necessário para realizar a tarefa de ir 

até estes centros seria por demais caro o que inviabilizaria a pesquisa, lembrando 

que por motivos pessoais foi impossível obter tempo integral para a realização da 

pesquisa. 

Priorizamos assim a produção acadêmica sobre informática na educação em 

formato digital que tivesse relação com a formação de professores para o uso das 

tecnologias de informação e comunicação, com ênfase ao o uso do computador. 

No primeiro movimento desta pesquisa realizamos um levantamento geral no 

site da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – ANPED 

e na base de dados SCIELO - Scientific Electronic Library Online. Por não saber ao 

certo qual seria o resultado desta busca, neste momento não houve preocupação 

em sistematizar os dados. Também não foi estabelecido critério metodológico 

algum. Isto é, este momento caracterizou-se por um tratamento informal no que 

tange a busca de dados.  

Nossa dúvida sempre esteve relacionada à questão da formação dos 

professores para o uso do computador e das novas tecnologias de informação e 

comunicação, neste sentido foi natural escolher termos relacionados ao vocabulário 

técnico da informática e da formação docente com a esperança de obter como 
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retorno das buscas documentos que oferecessem subsídios à pesquisa. A partir 

desta definição geral usamos as palavras-chave tecnologia e educação as quais 

acreditávamos ter relação direta com o tema de nossa investigação. 

Percebemos que deveríamos aprimorar o processo metodológico adotado até 

este momento. Isto porque, para nossa surpresa, ao ler os títulos dos trabalhos, um 

grande número deles não tinha relação com a questão da formação do professor 

para o uso do computador ou das novas tecnologias de informação e comunicação, 

além disso, o excesso de documentos com temáticas diversas ampliaria o campo da 

pesquisa a níveis que extrapolariam o tempo necessário para a conclusão da 

mesma. Decidimos, então, acrescentar à seleção dos termos-chave, recursos que 

permitissem refinar ao máximo nossa busca dentro de cada fonte de dados. Em 

alguns casos isto ocorreu com a especificação das palavras-chave, em outros, ao 

solicitar a presença da palavra no título do trabalho, de acordo com o método de 

busca de cada fonte de dados. 

Neste ponto é interessante esclarecer que devido às características técnicas 

próprias de cada site, isto é, de cada interface, tivemos que adequar o método de 

busca à fonte na qual fazíamos as buscas de documentos. De forma geral a 

sistemática de busca seguiu os seguintes passos: Verificação o material disponível 

para consulta online; utilização do recurso de palavra-chave para fazer a busca de 

documentos relevantes à pesquisa; refinamento da busca ao máximo possível; 

leitura a análise dos títulos a fim de verificar a temática; e por fim leitura dos 

resumos. 

Outro esclarecimento digno de nota diz respeito ao gênero textual dos 

documentos. A base de dados brutos que construímos evitou demarcar um divisor 

que privilegiasse este ou aquele gênero textual em detrimento de outro. Nossa meta 

foi sempre conseguir elementos consistentes a fim de atingir o objetivo de nossa 

pesquisa, isto é, compreender o avanço das tecnologias da informática na 

educação, suas perspectivas teóricas frente à educação e compreender a questão 

da formação do professor para o uso do computador e das tecnologias que 

proliferaram com o avanço deste instrumento no meio escolar. Assim, sem 

discriminar gêneros textuais, ativemo-nos aos documentos acadêmicos que 

tratassem desta temática. 
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Deste modo, nossa intenção foi não só privilegiar a produção que nos 

permitisse investigar a formação do professor para o uso desta tecnologia e deste 

conhecimento, mas também compreender as relações construídas a partir do aporte 

do computador na educação, seus diferentes usos como ferramenta de 

ensino/aprendizagem e a raiz teórica e conceitual da informática na educação.  

Verificada a existência de uma sistemática que permitia a busca de 

documentos relacionados ao tema, demos inicio a um aprofundamento investigativo. 

 

 

2.1 Fontes de Dados 

 

 

Denominamos de fontes de dados aqueles repositórios de documentos 

digitais disponíveis na WEB para pesquisa. Nossa busca concentrou-se em 

repositórios de documentos acadêmicos. Entre os repositórios de documentos 

acadêmicos selecionamos quatro se constituíram em fonte valiosa de pesquisa para 

nossa investigação. Entretanto, devemos advertir o leitor para o caráter heterogêneo 

das fontes de pesquisa. Antes que inadvertidamente o leitor imagine um ecletismo 

que possa fragilizar o caráter investigativo desta pesquisa, esclarecemos que esta 

decisão foi tomada com a finalidade de aproximarmo-nos ao máximo de nosso 

objeto de investigação, a saber, como ocorreu a entrada da informática na educação 

e como de fato ocorreu ao longo do tempo a formação do professor para o uso dos 

recursos tecnológicos fundamentados no uso do computador. 

Devido à diversidade das fontes de pesquisa, tivemos o cuidado de verificar 

se os documentos coletados em determinado repositório, não estariam depositados 

em outra fonte, a fim de evitar duplicação de informações. 
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2.1.1 SCIELO - Scientific Electronic Library Online 

 

 

O banco de dados SCIELO - Scientific Electronic Library Online caracteriza-se 

por uma facilidade de manuseio, clareza na apresentação e possibilidade de acessar 

os documentos na íntegra. O que motivou a utilização da interface neste período 

inicial. Assim, partimos para uma busca de artigos utilizando como referência as 

palavras-chave anteriormente citadas. 

Utilizando as palavras-chave tecnologia e educação, encontramos 332 

referências. Porém, muitos destes trabalhos não tinham relação direta com o tema 

de pesquisa, isto é, embora tratassem de tecnologia e educação não havia relação 

direta ao uso do computador em si, e nem deste, com a formação do professor, 

ponto central de nossa investigação. Então, mantivemos as palavras-chave 

tecnologia e educação e acrescentamos mais um termo à base de dados. 

Relacionamos estas palavras-chave (tecnologia e educação) com as palavras 

formação, docência e docente a fim de conseguir uma aproximação maior do objeto 

da pesquisa. 

Como se pode observar no quadro 1, abaixo, que ilustra os primeiros 

achados, o total de referências encontradas, relacionando as palavras-chave 

Tecnologia, Educação e formação ou Tecnologia, Educação e docência ou 

Tecnologia, Educação e docente totalizou 90 documentos. 

 

Quadro 1 - Fonte: SCIELO 
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No âmbito da pesquisa documental Ferreira nos ensina que “Os títulos que se 

referem às dissertações e às teses informam ao leitor do catálogo a existências de 

tal pesquisa” (FERREIRA, 2002, p.261). Embora, lidando com um grande número de 

documentos (artigos, teses e dissertações), pensamos igualmente que os títulos são 

fonte relevante de informação e devem servir como critério metodológico indicando a 

existência de pesquisas nesta área. Deste modo, ao ler os títulos e posteriormente 

os resumos dos trabalhos coletados, tivemos tranqüilidade para concluir que nem 

todos estavam diretamente ligados ao universo da formação do professor, esfera 

onde desejávamos investigar o avanço do uso do computador. 

 

 

2.1.2 ANPED - Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação  

 

Em seguida dirigimos nosso interesse ao site da Associação Nacional de Pós-

graduação e Pesquisa em Educação – ANPED, no intuito de aprofundar as buscas, 

as quais se focaram em duas sessões do site: Reuniões anuais e Publicações. 

A interface ANPED disponibiliza na WEB as reuniões anuais desde 2000, 

período que servirá para nossa investigação nesta base de dados. Ao acessar o site 

é possível verificar as mudanças no layout da interface de um ano para outro. 

Embora incômodas, devido à falta de padronização, estas mudanças não 

comprometeram a busca de documentos. 

O primeiro objetivo de pesquisa no site ANPED foi verificar a produção dos 

grupos de trabalho apresentado na sessão Reuniões anuais. Ao contrário do site 

SCIELO, a página eletrônica da ANPED não oferece o recurso de pesquisa por 

palavra chave, assim a estratégia de busca baseou-se numa pesquisa de 

documentos em todos os grupos de trabalho (GT) disponíveis no site. A única 

possibilidade, neste caso, foi a partir dos títulos. Havendo ocorrência das palavras 

chave anteriormente citadas, no título do documento, verificamos o tema e seu 

conteúdo e o coletamos para compor a base de dados brutos. 
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Nas sessões Textos de trabalho e Pôsteres, e posteriormente Textos dos 

GTs, encontramos os documentos referentes às apresentações de todos os grupos 

de pesquisa que compõem a ANPED. Sempre com o foco em nosso objetivo de 

pesquisa, nossas buscas foram abrangentes, isto é, todos os grupos de trabalho 

foram investigados, mas como se observa no quadro 2, abaixo, a incidência maior 

ocorreu nos grupos de trabalho GT 08 e GT 16, Formação de Professores e 

Educação e Comunicação, respectivamente. Os números são indicadores dos 

trabalhos coletados daquele ano. Por exemplo, no ano de 2005 foram coletados 

quatro trabalhos, em 2006 apenas um trabalho, e assim por diante.  

 

Quadro 2 - Fonte: ANPED 

Na sessão Textos dos trabalhos encomendados, sessões Conjuntas, etc. 

encontramos documentos relacionados com o tema da pesquisa e foram coletados 

conforme pode ser observado no mesmo quadro. 

Na sessão Publicações foi possível verificar as produções disponibilizadas 

pela Revista Brasileira de Educação (RBE) disponível a partir do nº 0, editada em 
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1995, até o volume nº 29 de 2005. Do volume nº 30 de 2005 em diante, somente é 

possível acessar o periódico a partir da base de dados SCIELO. 

Porém, é importante observar que nesta sessão é possível verificar somente 

os sumários e editoriais da revista. Se quisermos ter acesso ao documento em sua 

íntegra devemos selecionar título e/ou autor e verificar sua disponibilidade na sessão 

pesquisa de artigos. Outra opção é a base SCIELO, por meio de um link disponível 

no menu da página da ANPED. Em ambos locais é possível acessar os documentos 

em sua íntegra. 

 

 

2.1.3 RBIE - Revista Brasileira de Informática na Educação 

 

 

Outra base de dados selecionada foi a da Sociedade Brasileira de 

Computação – SBC, que desde novembro de 1997, disponibiliza em seu site de 

periódicos a Revista Brasileira de Informática na Educação. A interface, que é 

bastante interativa oferece a possibilidade de acessar os volumes das publicações 

na íntegra de maneira rápida e fácil. Além de informar o título do artigo, oferece 

possibilidade de consultar as palavras-chave dos textos o que acelera a busca.  

A coleção de acesso público está disponível à comunidade em sua página 

online. De 1997 a 2008, isto é do volume 1 ao 16, a Revista Brasileira de Informática 

na Educação está disponível no site da Biblioteca Digital da Sociedade Brasileira de 

Computação. Do volume 13 ao 18/nº 2 estão disponibilizados na sessão Edições 

Anteriores.  

Desta base de dados foram extraídos até o ano de 2010, 15 documentos 

como pode ser observado no quadro 3 , cada um indexado a fim de facilitar seu 

acesso em nosso quadro da revisão bibliográfica. Neste quadro, ao contrário do 
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quadro da ANPED, o índice de referência corresponde à identificação numérica que 

cada texto recebeu para critérios de organização do quadro da revisão bibliográfica. 

 

Quadro 3 - Fonte: SBC/RBIE 

 

 

2.1.4 CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

 

 

A base de dados CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - disponibiliza diversos periódicos em sua página eletrônica. Nossa 

busca concentrou-se no Banco de Teses o qual disponibiliza documentos 

publicamente e de acesso livre a partir do ano de 1987. A busca pode ser realizada 

por meio de autor, assunto, instituição ou nível/ano. Nossa opção foi acessar a partir 

do item assunto e dentro deste definir as palavras-chave. Embora de caráter público, 

apenas os resumos dos trabalhos são disponibilizados imediatamente. 

Sem dúvida, a base de dados da CAPES é a que disponibiliza o maior volume 

de títulos a disposição do pesquisador, exatamente por isto demanda maior tempo 

para realizar as buscas. Pelo fato dos trabalhos não se encontrarem na íntegra na 
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base de dados o processo torna-se moroso. É necessário ler os resumos e em caso 

de interesse pelo trabalho o procedimento é buscar o documento em sua íntegra na 

biblioteca depositária. 

Por outro lado, o grande número de registros permite estabelecer uma 

cronologia interessante no que diz respeito aos temas abordados no contexto das 

novas tecnologias de informação especialmente o uso do computador. 

 

 

2.1.5 INEP – Instituto Nacional de estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

 

 

A base de dados dos Inep – Instituto Nacional de estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – possui uma base histórica de documentos na qual 

encontramos os primeiros registros de nossos dados brutos. Em seu site a 

instituição disponibiliza publicamente os periódicos Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos (RBEP) em formato pdf e numa versão online. Também disponibiliza a 

versão digital do periódico Em Aberto, do qual extraímos artigos em duas de suas 

edições: 1982 nº7 e 1993 nº57. 

A busca é simples e a interface é bastante amigável. Os temas podem ser 

localizados usando o recurso de busca por título, autor, ano ou palavra chave, ou 

ainda pode ser realizada a leitura da edição em sua íntegra na versão digital. 

Coletados os documentos, estes foram arquivados de modo que pudessem 

ser consultados posteriormente. Ficou evidente a necessidade de criar um modelo 

de sistematização para arquivamento. O procedimento para realizar esta atividade 

consistiu basicamente em agrupar os documentos coletados em pastas digitais 

identificadas pelo nome da fonte de dados originária do documento. 

O próximo passo foi construir um quadro da produção coletada denominado 

de revisão bibliográfica (Quadro 6- extrato anexo). Os documentos coletados foram 
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identificados por meio de uma referência numérica e para finalidades de registro 

classificadas por gênero (artigo, dissertação, tese), ano de publicação, autor, título e 

resumo da obra. Nesta sistemática foram obtidos até o momento 105 documentos. 

 

 

2.2 Processo analítico 

 

 

2.2.1 Primeiros passos 

 

 

Este é fundamentalmente um estudo cuja origem baseou-se em documentos 

oriundos de fontes online. Questiona qual base teórica fundamenta e sustenta o uso 

de computadores na escola. Indiretamente busca responder como o computador 

está situado dentro do contexto escolar. Analisa o desenvolvimento da formação de 

professores para o uso do computador e das tecnologias de informação e 

comunicação. Toma como ponto de partida a indagação: Como se deu a expansão 

da informática na educação e as relações do processo de formação do professor 

para seu uso? 

Para este fim, reunimos publicações (artigos, teses e dissertações) a respeito 

da formação de professores para o uso do computador como recurso de 

ensino/aprendizagem e ensino mediado por computador. 

Ludke e André (2007) afirmam que a análise documental “pode se constituir 

numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos.” (LUDKE & ANDRÉ, 

2007, p.38). Argumentam que documentos podem ser considerados “quaisquer 

materiais escritos que possam ser usados como fonte de informação sobre o 

comportamento humano.” (LUDKE & ANDRÉ, 2007, p.38). 
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Para Lankshear e Knobel (2008) os propósitos da pesquisa documental 

respondem basicamente três problemas: (1) Pesquisas que constroem 

“interpretações” para identificar ou construir os “significados”, (2) pesquisa baseada 

em documentos realizada para desenvolver uma postura “normativa” sobre uma 

questão educacional, e por último, os autores afirmam que (3) a pesquisa baseada 

em documentos teria o propósito de usar textos para promover achados 

substantivos sobre o mundo. 

Neste sentido, este estudo identifica-se principalmente com o último 

propósito, já que fica evidente a meta de promover achados substantivos a respeito 

do tema informática na educação e suas relações com o processo de ensino e 

aprendizagem a partir da ótica da formação de professores, recorrendo a 

documentos produzidos ao longo das três últimas décadas (de 1980 a 2010), no 

Brasil, “para descrever, entender e explicar as coisas que estão acontecendo no 

mundo” (LANKSHEAR e KNOBEL, 2008, p.105), produzindo como resultado final 

um estado da arte ou estado do conhecimento neste campo de estudos. 

Isto posto, nos fundamentamos em Ferreira (2002), e nos identificamos com 

esta, quando diz que o que move os pesquisadores dedicados a produzir um estado 

do conhecimento é a necessidade de preencher a lacuna “do não conhecimento 

acerca da totalidade de estudos e pesquisas em determinada área do 

conhecimento”. 

Para Ferreira (2002) estas pesquisas denominadas de estado da arte ou 

estado do conhecimento são: 

Definidas como de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em 

comum o desafio de mapear e de discutir uma certa produção 

acadêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando 

responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e 

privilegiados em diferentes épocas e lugares.(FERREIRA, 2002, 

p.258) 

Durante o processo de coleta documental alguns cuidados metodológicos 

expostos na sessão anterior foram aprimorados. Neste sentido, o trabalho de 

Pimentel (2001) traz uma contribuição ímpar ao delinear um roteiro seguro e 
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consistente no aspecto metodológico, fundamental numa pesquisa documental. 

Ocorreu então, o segundo movimento caracterizado por uma sistematização a 

respeito do tratamento dos dados. 

Com este objetivo em mente, o primeiro cuidado de organização documental 

foi estabelecer um critério cronológico, isto é, organizar a documentação numa linha 

do tempo, um historiograma. 

Desde o início uma das preocupações se referia à fundamentação teórica 

destes trabalhos, ou seja, quais as definições, marcos conceituais e produção a 

respeito da temática. No intuito de cumprir esta tarefa pareceu bastante apropriado, 

então, consultar as referências bibliográficas de cada obra com a finalidade de 

reconhecer pistas que orientassem esta busca. Assim, o passo imediatamente 

seguinte foi ordenar a bibliografia dos documentos coletados. Deste modo toda a 

bibliografia das obras coletadas foi acrescentada à revisão bibliográfica - Quadro 6 

(Anexo 6 - extrato). No mesmo quadro foram acrescentados hiperlinks para cada 

documento permitindo o acesso aos textos em sua íntegra. 

Paralelamente a este exercício foram listados todos os autores citados nas 

bibliografias da documentação coletada numa tabela denominada Incidência de 

Autores apresentada na revisão bibliográfica- Quadro 5. 

 

Realizada esta tarefa, isto é, o registro de todos os autores citados, e de 

todos os documentos coletados foi possível estabelecer uma freqüência de citação. 

A partir desta estrutura, cada autor referenciado na bibliografia dos 

documentos coletados foi acrescentado ao quadro de incidência de autores com 
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destaque para aqueles autores referenciados ao menos duas vezes3. Da mesma 

forma, documentos que apresentavam dois ou mais destes autores foram também 

colocados em destaque. 

Embora este trabalho tenha se demonstrado bastante exaustivo, e de maneira 

nenhuma possa considerar-se concluído, trouxe grandes benefícios quando 

começamos a realizar a análise das tendências teóricas. Fez surgir determinados 

autores/pesquisadores e contribuiu para identificar tendências teóricas e de 

pesquisa ao longo do período pesquisado definido entre 1980 e 2010. 

Em síntese podemos esclarecer que até este momento de organização e 

início de análise documental este trabalho estabeleceu dois grandes blocos de 

dados: 

a- Os dados brutos, isto é, os documentos coletados de fontes online 

listados no Quadro da Revisão Bibliográfica (Quadro 6); 

b- Elenco de autores citados nas referências bibliográficas dos dados 

brutos coletados nas fontes online organizados no quadro denominado Incidência de 

Autores da revisão bibliográfica (Quadro 5); 

Na medida em que o levantamento foi ocorrendo fomos ajustando os termos 

mais específicos e fazendo relações entre eles. Desta forma foi ampliando-se o 

universo acerca do tema. 

Devido ao grande volume de textos e sua variedade epistemológica houve 

necessidade de fundamentar em bases seguras a perspectiva teórica filosófica do 

olhar sobre esta vasta documentação e sobre as idéias que os mesmos estavam 

revelando. Sob esta perspectiva, elaboramos a análise a partir dos seguintes 

critérios: histórico e de freqüência. A seguir apresentamos estes critérios. 

 

 

                                                 
3 Esta metodologia foi adotada com o objetivo de excluir do corpus desta pesquisa autores que 
tratavam de temáticas que não são o foco desta pesquisa. Em sua maioria citados apenas uma única 
vez. Obviamente trata-se de um risco que o pesquisador assume tendo em vista o caráter qualitativo 
da pesquisa.  
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2.2.2 Definição de critérios de análise 

 

 

2.2.2.1 Critério Cronológico 

 

 

A análise desta produção será realizada a partir de um eixo 

cronológico/histórico. Acreditamos que o uso do critério histórico fundamenta-se a 

partir do momento que entendemos a educação e a tecnologia como processos 

sociais, frutos da produção humana que se transforma ao longo do tempo. Neste 

sentido, investigar qual formação do professor o capacitaria ao uso do computador e 

das novas tecnologias de informação e comunicação ao mesmo tempo em que 

analisamos as definições, marcos conceituais, produção do conhecimento a 

respeito, equivale a investigar se a formação ofertada aos professores transforma-se 

na mesma proporção das inovações tecnológicos apresentadas à educação em 

tempos recentes. Nesta perspectiva, consideramos para o propósito de nosso 

estudo o período cronológico compreendido entre 1980 e 2010, delimitando assim, o 

espaço de tempo para o levantamento de dados. 

A escolha deste referencial cronológico foi de acordo com a leitura e análise 

que os dados nos revelavam. Estes por sua vez indicavam, numa perspectiva 

histórica, que foi entre os anos finais da década de sessenta e início da década de 

setenta que ocorreram os primeiros movimentos articulados no sentido de incluir na 

educação elementos tecnológicos. Concomitantemente, estudamos os 

desdobramentos históricos e políticos neste período que nos pareceram relevantes 

para a pesquisa, e como estes fatos contribuíram para sinalizar os rumos da 

pesquisa em informática na educação e na formação docente. 

Sob esta perspectiva histórica, os achados nos revelam um marco importante, 

localizado a partir da publicação pelo INEP (Instituto Nacional de estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) da revista Em Aberto de número 7, de 
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junho de 1982 com o título Tecnologia Educacional. A partir deste referencial 

cronológico, com fonte online, iniciamos o quadro da revisão bibliográfica, composto 

pelos dados brutos, o corpus desta pesquisa. Paralelamente, a partir da análise do 

referencial bibliográfico destes trabalhos, investigamos qual a matriz teórica da qual 

emergem os fundamentos que compõem o pensamento e argumentação científica 

no âmbito da formação de professores para o uso das tecnologias de informação e 

comunicação, em especial o computador. 

Os primeiros documentos coletados (LOBO NETO, 1982; PFROMM NETTO, 

1982; ZAMORA, 1982), publicados na década de oitenta, tomam como referencial 

bibliográfico publicações da década de setenta e anteriores. Por esta razão as 

produções da década de setenta e oitenta serão tratadas num só bloco. A década de 

noventa e o primeiro decênio dos anos dois mil serão tratados em capítulos próprios 

devido ao grande volume de produção. 

Qual referencial teórico embasa estes trabalhos? Como é tratado o tema 

formação de professores para o uso do computador e das novas tecnologias de 

informação e comunicação nestes períodos históricos? Estes questionamentos 

serão objeto de estudo nos capítulos posteriores respectivamente nas décadas de 

setenta/oitenta, noventa e na primeira década do segundo milênio. 

Embora este trabalho se desenvolva numa aparente lógica linear pelo fato de 

estabelecer períodos de tempo para melhor elucidar os fatos e demarcar a 

relevância das teorias e práticas, é preciso entender certos aspectos do 

desenvolvimento destas novas tecnologias numa perspectiva que ultrapassa a 

linearidade habitual com que percebemos o tempo. A própria lógica proposta pela 

internet, ferramenta da qual nos apropriamos nesta pesquisa, nos leva a uma 

reflexão com relação ao tempo e ao espaço no qual existem os trabalhos que fazem 

parte dos dados brutos desta pesquisa. 

Que tempo e que espaço é esse? É preciso ter isto em mente. Documentos 

que tratam da inserção dos computadores na sociedade brasileira, em especial na 

educação, e em específico na formação de professores, isto é, relatos do processo 

histórico desta disseminação na década de setenta são escritos posteriores a este 

período. Neste sentido, realizamos um exercício de ir e vir, cronologicamente 



 

 

35 

falando, para poder compreender a década de setenta, período histórico que 

consideramos como aquele onde ocorreu a gênese da informática na educação no 

Brasil. 

Devido ao grande número de autores citados nas referências bibliográficas 

dos trabalhos foi pensado a respeito de um critério de seleção que destacasse os 

autores mais citados e por conseqüência as obras mais representativas. Esta idéia 

surgiu na expectativa de encontrar, entre os autores, os mais influentes neste campo 

de estudos. Ao mesmo tempo, pensamos em localizar as produções destes autores 

que tinham maior relevância na contribuição para a produção de conhecimento 

nesta área. 

 

 

2.2.2.2 Critério de freqüência 

 

 

Com o objetivo de chegar a um grupo representativo dos 

autores/pesquisadores do tema, como dito anteriormente, desenvolvemos o critério 

de freqüência. 

A física nos ensina que freqüência é o número de ocorrências de um 

determinado evento num determinado intervalo de tempo. Com este pensamento 

imaginamos que seria importante verificar a ocorrência de determinados autores 

citados nas referências bibliográficas ao longo do tempo que este trabalho delimitou 

para a realização da pesquisa. 

Assim estabelecemos o critério de freqüência de autores citados na 

bibliografia do corpus ao mesmo tempo em que analisávamos os trabalhos 

coletados. Este critério procurou responder ao seguinte questionamento com relação 

ao autor: Quantas vezes o autor era citado no corpus da pesquisa? Este critério de 
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freqüência de autores nos permitiu identificar dentre os autores, àqueles mais 

representativos, mais citados. 

Tomando como referencial o mesmo critério de freqüência partimos para os 

documentos base da pesquisa, isto é, os dados brutos. Pois com relação às obras 

também havia uma pergunta básica: Em quais documentos estavam os autores mais 

citados? 

A resposta a estas indagações, acreditamos, revelaria entre os documentos 

coletados, tendências sobre o rumo que a informática na educação e as novas 

tecnologias de informação e comunicação estavam tomando no contexto do 

processo de ensino e aprendizagem, e especialmente no contexto da formação 

docente para o uso destas tecnologias. 

Como tivemos oportunidade de observar, dos 468 autores referenciados nas 

publicações coletadas apenas 11 autores constam entre os mais citados, ou seja, 

incidência de quatro ou mais vezes, isto representa 2,35% do total de autores 

citados; 21 autores foram citados três vezes, isto é 5,3 %; 52 autores foram citados 

apenas duas vezes, representam 11,11% do total; e os restantes 384 autores, isto é 

82,06 % foram citados apenas uma vez. 

Então, no sentido de conhecer as tendências para a qual se encaminha a 

formação de professores no âmbito do uso do computador e das tecnologias de 

informação e comunicação, foram eleitas as obras destes autores com base nos 

critérios citados. 
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3 DESDE A CHEGADA DO COMPUTADOR À 

POPULARIZAÇÃO DO COMPUTADOR PESSOAL –DÉCADA 

DE OITENTA (Século XX) 

 

 

3.1 Contextualização- As bases para a introdução da Informática na educação 

 

 

O momento histórico, privilegiador do desenvolvimento tecnológico e da 

expansão industrial, no qual instituições importantes e políticas governamentais 

fomentadoras deste movimento encontram sua origem, situa-se no início da década 

de setenta. Notadamente marcado por um aumento da dependência econômica, 

este fenômeno denominado por Zamora (1982) de transferência cultural, é propício 

para a chegada de mercadorias produzidas nos países desenvolvidos, 

especialmente Estados Unidos, que por meio da transposição do complexo cultural 

chegam às nações subdesenvolvidas. A fim de expandir a indústria cultural será 

explorada a Televisão, o rádio e o cinema. A instrução programada se incorpora à 

educação como modelo pedagógico modernizante e entre os novos equipamentos 

surge o computador. Deste modo, segundo o autor, estas estratégias comerciais 

adotadas nas metrópoles mantêm a dependência econômica da colônia expandindo 

o capital. 

De passagem, num breve olhar, é possível verificar como o final dos anos 

sessenta e início da década de setenta foi frutífero em elementos jurídicos legais 

estruturantes, cuja meta parece ser a de alavancar e dar sustentação a expansão do 

modelo de educação baseado em tecnologias. Embora, antes disso, na década de 

40, através principalmente da iniciativa de instituições autônomas, como a igreja 

católica, já se utilizava o rádio como recurso tecnológico para combater o 

analfabetismo. Assim, é possível afirmar que a tecnologia da informação e 
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comunicação faz parte do processo de educação, formal ou informal, desde pelo 

menos meados do século vinte. 

No início de 1967 foi solicitado ao CONTEL – Conselho Nacional de 

Telecomunicações, a reserva de canais de televisão sem interesses comerciais. Em 

maio de 1967 foi criada a Fundação Centro Brasileiro de Televisão Educativa – 

FCBTVE por meio da lei nº 5198. Em 1969 ocorre a criação do Sistema Avançado 

de Tecnologias Educacionais – SATE, cuja meta era o desenvolvimento do projeto 

SACI – Sistema Avançado de Comunicações Interdisciplinares, que por meio de um 

sistema de satélites tinha a meta “de levar oportunidade universal de educação a 

todo o país” (PASQUALOTTO, 2005, p.5). 

Em 14 de julho de 1971, é fundada a Associação Brasileira de Teleducação, 

posteriormente rebatizada de Associação Brasileira de Tecnologia Educacional - 

ABT. Também em 1971, mais especificamente em 11 de agosto é publicada a lei 

5692/71 que “Fixa Diretrizes e Bases para o Ensino de 1º e 2º graus”. Em 23 de 

fevereiro de 1972 o então presidente Emilio G. Médici assina o decreto nº. 70.185 

que “restaura o Programa Nacional de Teleducação” 4. 

Em 1973 o MEC estabeleceu um plano de ação denominado Plano Nacional 

de Tecnologias Educativas – PLANATE. Em 1974 temos a criação da Universidade 

Aberta através da Portaria Ministerial nº 96/74. Por fim, em julho de 1978 é fundada 

em Porto Alegre a Sociedade Brasileira de Computação. 

Este período mostrou-se rico em elementos incentivadores do uso de 

recursos tecnológicos. O propósito era incluir uma grande parcela da população que 

não conseguia acessar as redes de ensino pública do país. A ênfase à expansão da 

teleducação comprova-se em iniciativas práticas do governo brasileiro como o 

Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL de 1970 e o projeto Minerva de 

1972, fundamentado no uso de elementos tecnológicos de época, declaradamente o 

rádio e a televisão. 

Concomitante a este processo de estruturação legal e jurídica de ações que 

permitiam o uso da tecnologia de maneira massiva na educação brasileira ocorrem 

                                                 
4 Disponível em :<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=200032> Acesso 
em 13/06/2010. 
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as primeiras iniciativas acadêmicas de exploração do computador como ferramenta 

educativa. 

É na década de setenta, segundo Moraes (1993), que serão plantadas as 

“raízes históricas” da informática educativa no Brasil, mais especificamente em 

1971, com a discussão do uso de computadores no ensino de física na Universidade 

de São Carlos, com assessoria de um especialista americano. 

Contudo, a gênese de todo este processo relacionando computador e 

educação pode ser considerada a ação da Universidade Federal do Rio de Janeiro – 

UFRJ, que em 1966 em seu departamento de cálculo científico criou o núcleo de 

computação eletrônica. Neste núcleo o computador transformou-se em objeto de 

estudos. Ainda nesta universidade, em 1973, o Núcleo de Tecnologia Educacional 

para a Saúde Centro Latino Americano de Tecnologia Educacional – 

NUTES/CLATES utiliza a informática como sistema avaliativo e como recurso de 

simulação (MORAES, 1993). 

Enquanto isso, no mesmo ano, na UFRGS é desenvolvido o software SISCAI 

para avaliar alunos de pós-graduação em educação. 

Ainda em 1973, serão realizadas as primeiras demonstrações de CAI - 

Computer- Aided Instruccion (Instrução auxiliada por computador) no Rio de Janeiro 

durante a 1ª conferência Nacional de Tecnologia Aplicada ao Ensino Superior 

(MORAES, 1997). 

Em 1975, segundo Moraes (1993 e 1997), Seymour Papert e Marvin Minsky 

em visita a UNICAMP inauguram uma etapa de desenvolvimento e pesquisa a 

respeito do software educativo LOGO, que será amplamente pesquisado e difundido 

no Brasil. 

Valente (1997) corrobora esta idéia, segundo a qual o início histórico da 

informática na educação, no Brasil, ocorreu nos anos setenta com experiências em 

universidades importantes (UFRJ, UFRGS e UNICAMP). Neste momento histórico 

encontramos os primeiros dados que sinalizam a entrada do computador na 

educação brasileira. 
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Pasqualotto (2005) e Moraes (1997) concordam que o surgimento da 

informática na educação, no Brasil, foi em grande parte por iniciativa do governo 

militar. Neste sentido, a informática sempre esteve sujeita aos interesses e 

condições destes. Não podemos deixar de lembrar que foi no âmbito do Conselho 

de Segurança Nacional, órgão executivo do governo federal, que foi criada a SEI – 

Secretaria Especial de Informática, responsável pelas diretrizes em informática no 

Brasil. 

Entretanto, ao contrário da visão crítica de Pasqualotto (2005), Moraes (1993, 

1997) argumenta que a política nacional de informática buscava uma “capacitação 

científica e tecnológica capaz de promover uma autonomia nacional” (MORAES, 

1993, p.17), nestes termos, a informática ganha status de passaporte rumo ao 

mundo desenvolvido, já que por meio dela, é possível “alcançar o bem-estar coletivo 

e a solução de problemas em diversas áreas da sociedade” (Idem). Nesta 

caminhada rumo à modernização, cabe à educação assumir a responsabilidade de 

“garantir a construção de uma modernidade aceitável” (Idem) e ao mesmo tempo 

“articular o avanço científico e tecnológico com o patrimônio cultural da sociedade e 

promover as interações necessárias” (Idem). 

Em síntese os dados nos indicam que anteriormente à década de oitenta, isto 

é, em fins da década de sessenta e durante a década de setenta se lançaram as 

bases para a preparação de um campo fértil capaz de expandir a informática a 

amplos setores da sociedade com a intensidade que hoje conhecemos. 

 

 

3.2 Perspectivas teóricas e marcos conceituais  

 

 

No início dos anos oitenta, Lobo Neto (1982) descreve um panorama do 

contexto da tecnologia educacional no país até o ano de 1979. Um diagnóstico, em 

função da realização do XI Seminário Brasileiro promovido pela ABT – Associação 
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Brasileira de Tecnologia Educacional, cujo tema era "Integração da Tecnologia 

Educacional aos Sistemas de Ensino”. Em razão da realização do Seminário havia a 

necessidade de elaborar um documento que oferecesse subsídios aos participantes 

do encontro. 

O Objetivo do documento era colher dados através de um levantamento que 

fornecesse uma visão preliminar e geral a respeito da tecnologia educacional no 

país. Segundo Lobo Neto (1982) o instrumento foi aplicado em 18 unidades 

federativas e coube ao autor, “analisar os dados e apresentar um documento que 

levantasse questões para o debate dos participantes” (LOBO NETO, 1982, p.4). 

Antes de analisar propriamente os dados, Lobo Neto (1982), deteve-se numa 

revisão conceitual e tomou como ponto de partida o conceito de tecnologia 

educacional da AED - Academy For Educational Development: 

Tecnologia Educacional é a "forma sistemática de planejar, 

implementar e avaliar o processo total da aprendizagem e da 

instrução em termos de objetivos específicos, baseados nas 

pesquisas de aprendizagem humana e comunicação, empregando 

recursos humanos e materiais de maneira a tornar a instrução mais 

efetiva. (LOBO NETO, 1982, p.1) 

A razão desta revisão conceitual, de acordo com o autor, deve-se ao fato de 

haver um desentendimento semântico, uma divergência conceitual a respeito do 

termo tecnologia educacional, o qual, devido à imprecisão de seu significado é 

usado em diversos sentidos. Segundo Lobo Neto (1982), em alguns momentos 

tecnologia educacional relacionava-se ao uso dos meios, em outros, identificava-se 

com sistemas de comunicação de massa. Algumas vezes entendia-se como 

aplicação de princípios ou modelos psicológicos a situações de aprendizagem, 

outras ainda, como técnicas de planejamento, implementação e avaliação. 

Para realizar esta revisão, o autor, propôs um exercício de reflexão a respeito 

de tecnologia educacional a fim de manifestar seu entendimento diante destes 

múltiplos conceitos. 

Sobre a conceituação de tecnologia educacional proposta pela AED, dirá ser 

simples e conveniente, apriorística, em oposição “a complexidade e ao dinamismo 
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da educação e da tecnologia, ambos, fenômenos humanos que existem e se movem 

no campo da ciência e da cultura, do saber e do fazer, do sentir e do viver” (LOBO 

NETO, 1982, p.2). 

Para o autor, mais do que assumir um conceito determinado a priori importava 

discutir e compreender a relação inexorável que se estabelece entre tecnologia e 

educação para melhor utilizá-la em benefício da educação, do sujeito e da 

sociedade. A grande pergunta era, de que maneira e para que a educação vai 

orientar sua interação com a tecnologia? Tecnologia que o autor definirá como: 

[...] o conjunto de princípios e processos de ação como também de 

produção e instrumentos que são fruto da aplicação do 

conhecimento científico, do saber e da experiência, à vida, aos 

problemas globais ou parciais e setoriais da existência do homem. 

(LOBO NETO, 1982, p.2).  

Fundamentado no ideal histórico de Toynbee, Lobo Neto (1982) argumentou 

que a tecnologia faz parte do acervo cultural de uma civilização, e da integração 

desta com seu ambiente. Para Toynbee, segundo Lobo Neto (1982), o progresso da 

tecnologia “existe à medida que o homem tornou-se consciente, passou consciente 

e deliberadamente a transformar o ambiente em que se encontrava” (LOBO NETO, 

1982, p.2). Deste modo, Lobo Neto (1982) propõe a tecnologia como processo 

cultural, social. 

Para o autor a partir das primeiras experimentações e conhecimentos o 

homem agiu sobre o ambiente aplicando estes conhecimentos, realizando novas 

experimentações e desenvolvendo tecnologias. Esta mesma tecnologia, por sua vez, 

permitiu a repetição deste processo. Agora, com ampliada capacidade de investigar, 

conhecer e relacionar seus conhecimentos promove “um ciclo crescente de 

conquistas geradoras de conquistas científicas e tecnológicas” (LOBO NETO, 1982, 

p.2). 

Assim, enquanto criador e preservador da cultura de seu grupo social, o 

homem terá a incumbência de transmitir a tecnologia, já incorporada culturalmente, 

por meio da estreita ligação que a cultura mantém com a educação. 
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Por sua vez, a educação enquanto processo social e cultural também 

desenvolve uma tecnologia, a pedagogia, “Esta ciência aplicada à atividade é a fonte 

primeira da tecnologia educacional” (LOBO NETO, 1982, p. 2). Entretanto, como o 

próprio autor argumentou, a tecnologia educacional está permeada pelos valores da 

sociedade, e de certa forma, busca alternativas para ir além de uma abordagem 

puramente tecnicista e eficientista, buscando a renovação e transformação do 

homem e da sociedade, e neste percurso: 

[...] a educação, como fenômeno pessoal e social de natureza 

cultural, é um campo aberto em que outras ciências e suas 

contribuições tecnológicas encontram acolhida. A aplicação destas 

ciências e destas tecnologias são a fonte segunda (e múltipla) da 

Tecnologia Educacional. (LOBO NETO, 1982, p.3) 

Lobo Neto (1982) concluiu que tecnologia educacional é fundamentalmente a 

relação entre educação e tecnologia. Mais do que um determinado aspecto desta ou 

daquela, é um movimento na educação, caracterizado por princípios e processos 

pedagógicos com a geração de produtos educativos, resultado do uso e aplicação 

da ciência a fim de resolver problemas educacionais. 

É enquanto movimento na educação, que Lobo Neto (1982) justifica a 

multiplicidade de conceitos e ênfases atribuída ao termo tecnologia educacional, já 

que se apresenta de diversas maneiras. Ora como estratégia de eficientização do 

processo de ensino e aprendizagem, ora com estratégia de renovação do sistema 

educacional, ora como renovação da educação em relação à sociedade. Estas 

“estratégias” estariam a serviço tanto da melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem, como da renovação da educação enquanto sistema educacional e na 

sociedade. Lobo Neto (1982) coloca em evidência esta segunda estratégia, a 

renovação do sistema educacional, para afirmar que a tecnologia educacional não 

deve ser usada em nenhum nível de renovação do sistema educacional. 

Para compreender esta afirmação é necessário lembrar que Lobo Neto (1982) 

combate conceituações a priori, em especial a da AED. Neste sentido, o autor 

considerará o conceito de tecnologia educacional da AED incompleto, parcial. 

Lembra-nos que o compromisso da educação é com o conhecimento científico e 

ignorar o conjunto das ciências derivadas das ciências humanas (Sociologia, 
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Antropologia e Política) manteria a tecnologia como neutra diante de questões como 

poder, ideologia e organização social, seria ignorar o “homem situado”. Arriscamo-

nos a dizer que o conceito de tecnologia conforme a AED caracterizaria, para o 

autor, um uso meramente instrumental. Assim o autor finaliza a primeira parte de 

seu texto dizendo que tecnologia educacional “se apresenta como algo a ser 

construído” (LOBO NETO, 1982, p.3). 

A partir deste ponto Lobo Neto (1982) retoma as considerações sobre o 

instrumento de pesquisa que desenvolveu a fim de oferecer um ponto de partida 

para as discussões do XI Seminário Brasileiro. Entre os temas centrais abordados 

pela pesquisa e analisados pelo autor, chamamos a atenção a três deles: (1) o 

aumento significativo de instituições buscando inspiração na tecnologia educacional 

para a melhora de suas atividades, (2) a deficiência de recursos humanos, e (3) os 

esforços em integrar os sistemas de ensino. 

Dentre estes temas a questão da deficiência de recursos humanos é a que 

desperta maior interesse pelo fato de estar diretamente relacionado à nossa 

investigação. Lobo Neto (1982) conclui que muitas das instituições pesquisadas não 

souberam responder sobre seus próprios quadros de pessoal envolvidos com 

tecnologia educacional, o que entendemos como uma clara evidência do 

desconhecimento acerca do assunto. Embora projetos de formação de recursos 

humanos sob a forma de treinamento ou capacitação em cursos de pós-graduação e 

atualização tenham sido citados na pesquisa analisada por Lobo Neto (1982), o 

autor, não aborda com profundidade o tema. Entretanto, surgem, ainda que de forma 

incipiente nas pesquisas, indícios da importância que a formação de recursos 

humanos tem para o uso da tecnologia educacional, ou seja, desse ponto em diante 

surge uma preocupação com a formação do professor. 

Lobo Neto (1982) cita dificuldades de integrar as tecnologias de educação aos 

sistemas de ensino e destaca rejeições oriundas do desconhecimento devido a certo 

“hermetismo na comunicação” típico de linguagens técnicas. Lembra que os 

tecnólogos são considerados “anti-humanistas, mecanicistas e behavioristas” (LOBO 

NETO, 1982, p.6). Recorda também o fato de existir um paralelismo a partir da 

criação de “centros específicos para atividades de tecnologia educacional”, 

separando a tecnologia educacional do contexto escolar. Este distanciamento 
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evidenciado na pesquisa analisada pelo autor pode ser a explicação da falta de 

produção acadêmica na área de recursos humanos para o uso da tecnologia 

educacional. 

No mesmo número, revista Em Aberto de 1982, nº 7, é reproduzido parte do 

livro de Pfromm Netto, Tecnologia da educação e comunicação de massa. O 

capítulo reproduzido é intitulado tecnologia da educação e aprendizagem 

humana. No texto o autor explica por que o campo para o desenvolvimento da 

tecnologia educacional, no Brasil, está tão propício para sua disseminação a partir 

da segunda metade do século XX, ao contrário do que aconteceu em outras épocas. 

Pfromm Netto (1982) recorda que ao final século XIX Abílio César Borges, o 

Barão de Macaúbas e na década de 1920 o professor Sampaio Dória, tentaram 

introduzir equipamentos tecnológicos a fim de facilitar o ensino de matemática e de 

língua portuguesa nas classes de séries de alfabetização. Todavia, segundo Netto 

(1982), foi somente após a década de 1940 que se criaram as condições favoráveis, 

no Brasil, para que a tecnologia educacional fosse aceita. Isto em razão, 

principalmente, do aumento da população, intensificação dos processos de 

industrialização, expansão e disseminação da literatura científica, necessidade de 

mão de obra tecnológica a fim de suprir a demanda em diversas áreas laborais, 

aumento da demanda de alunos, e à pressão social por uma educação de 

qualidade. 

Numa abordagem que privilegia um enfoque comportamentalista, Pfromm 

Netto (1982), se fundamenta nas teorias da aprendizagem de Gagné (1968) e no 

progresso tecnológico para a educação proposto por Chadwick (1973). 

Para Gagné (1968), citado por Pfromm Netto (1982), tecnologia da educação 

é um conceito amplo e “significa o desenvolvimento de conjunto de técnicas 

sistemáticas e do conhecimento prático que as acompanha, para o planejamento, o 

teste e a operação das escolas como sistemas educacionais” (PFROMM NETTO, 

1982, p.9). 

Por sua vez, Chadwick (1973), também citado por Pfromm Netto (1982), 

afirma que as principais contribuições da tecnologia da educação são a visibilidade 

do processo de ensino-aprendizagem, o aumento da especialização do pessoal 
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docente, o aperfeiçoamento do sistema de avaliação do processo educacional, a 

objetivação dos alvos da instrução e os esclarecimentos das intenções desta, por 

último, a modificação dos fatores de produção no ensino obtendo assim menos 

trabalho e mais materiais e equipamentos de ensino. Neste sentido, para Pfromm 

Netto (1982), a tecnologia educacional oferece grandes vantagens sobre o ensino 

tradicional. Independentemente de o conhecimento fazer sentido ou não para o 

aluno. O que se deseja é atingir comportamentos pré-determinados, assim o 

processo de ensino e aprendizagem nada mais é do que uma instrução programada, 

a fim de obter como resposta um padrão já esperado do aluno. 

Nas palavras do autor “é necessário definir claramente, 

comportamentalmente, o que se deseja que o aluno diga, execute, exiba ao final do 

processo de aprendizagem.” (PFROMM NETTO, 1982, p.13) Deste modo, todo o 

processo de ensino e aprendizagem “se encerra com a seleção, a produção e o 

arranjo das situações estimuladoras que conduzirão o aprendiz desde o 

comportamento de entrada até os comportamentos finais desejados.” (PFROMM 

NETTO, 1982, p.13). 

Em outra perspectiva, Zamora (1982) anunciava a chegada de duas novas 

disciplinas cujo objetivo seria resolver os problemas educativos: Economia da 

educação e Planejamento educacional. Surge agora, segundo Zamora (1982) “uma 

nova tábua de salvação para a solução dos problemas educativos: trata-se da 

tecnologia educativa.” (ZAMORA, 1982, p.15). 

Zamora (1982) iniciará seu artigo propondo um marco conceitual onde expõe 

dois conceitos a respeito de tecnologia educacional bastante em voga na época. O 

primeiro, divulgado no AED Handbook:  Educational Technology and the Developing 

Countries, da AED — Academy For Educational Development. O segundo, 

Tecnologia Educativa y Desarrollo de La Educación do Diretor da Divisão de 

Métodos, Materiais e Técnicas da Educação, da UNESCO, Henri Dieuzeide. 

A proposta do autor é inicialmente “analisar as definições, os marcos 

conceituais e a utilização da tecnologia educativa, propostos nestes dois trabalhos.” 

(ZAMORA, 1982, p.15), e lembra que os trabalhos citados “constituem apenas 

amostras, porém amostras importantes por sua influência e linha de pensamento 
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eficientista que, em relação à educação e à educação no terceiro mundo, predomina 

nas metrópoles.” (ZAMORA, 1982, p.17) 

Segundo este autor a tecnologia educacional, nos termos em que está sendo 

apresentada, não pode atacar os problemas reais da educação. Ao invés disso, 

trata-se da inserção da tecnologia da eficiência na educação. Afirma que a 

tecnologia toma a figura de uma mercadoria vinda das metrópoles em direção à 

periferia, numa desenfreada escalada do capital internacional. Para corroborar sua 

posição o autor analisou diversas passagens do relatório emitido pela UNESCO no 

ano de 1970 por ocasião do ano internacional da educação. O relatório intitulado 

Tecnologia Educativa y Desarrollo de La Educación enfatizava os aspectos 

eficientistas e técnicos da abordagem educacional (ZAMORA, 1982, p.17-19). 

Com base nesta análise, Zamora (1982) defendeu que havia uma distorção 

na chamada abordagem sistêmica ou na análise de sistemas na educação com 

ênfase a um “eficientismo pseudicientífico” (ZAMORA, 1982, p.20). Isto porque numa 

abordagem sistêmica, inicialmente proposta pela AED, para o uso da tecnologia 

educacional, não há possibilidade de análise baseada na eficiência de aspectos 

isolados. Por exemplo, enfatizando a organização de recursos e atividades, em 

detrimento de outros. Para ter uma abordagem sistêmica é preciso uma análise da 

totalidade. Nas palavras do autor “O enfoque de sistemas não é um enfoque 

analítico, segundo o qual o todo se separa em suas partes constituintes, para depois 

estudar cada uma destas separadamente.” (ZAMORA, 1982, p.20). 

Ao longo do texto, Zamora (1982) revela a importância do trabalho de Henri 

Dieuzeide que distinguiu tecnologia na educação orientada principalmente aos 

equipamentos, e tecnologia da educação, isto é, o conjunto de conhecimento 

científico próprio da educação aplicado ao conhecimento dos indivíduos. Finalizou 

escrevendo que a tecnologia educacional é uma “faca de dois gumes”, pois: 

Pode realmente contribuir na solução de problemas educativos através 

da transformação qualitativa dos conteúdos educativos; ou pode 

simplesmente otimizar o uso de recursos com vistas a manter, fortalecer 

e multiplicar um sistema vigente de ensino com todas as suas 

aberrações nas relações.  (ZAMORA, 1982, p.30). 
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Os pensamentos divergentes em alguns aspectos centrais das apresentações 

dos autores nos dão a dimensão da importância do tema neste momento histórico. A 

preocupação com diferentes aspectos e abordagens da tecnologia educacional 

sinaliza a variedade de fatores com a qual a tecnologia educacional de relaciona ao 

processo educacional. Dentro deste debate conceitual ocorre a inserção do 

computador na educação. 

Os autores Lobo Neto (1982) e Zamora (1982) dedicam um longo espaço 

inicial à “revisão conceitual” e “marco conceitual” a respeito da tecnologia 

educacional. Um conceito comum para tecnologia educacional, o conceito da AED 

— Academy For Educational Development (Academia para o Desenvolvimento da 

Educação) é colocado em evidência. 

A interpretação que fazemos ao fato destes dois autores iniciarem seus 

artigos explorando o conceito de tecnologia educacional citado nos manuais da AED 

leva-nos a supor a intenção de romper com um modelo pré-estabelecido, pré-

determinado.  

Esta relação faz sentido ao lançar um olhar político sobre este fato. Os 

manuais da AED, sua atuação frente aos países do terceiro mundo, na época, 

influenciaram as diretrizes políticas a respeito da educação nestes países, inclusive 

Brasil. Zamora (1982) cita o patrocínio da USAID – United States Agency for 

Internacional Develoment, para a produção do relatório da AED. É de domínio 

público que esta agência Norte-americana é reconhecidamente um braço econômico 

dos interesses americanos, atuante nos países subdesenvolvidos, com o objetivo de 

expandir o capital americano5. 

Neste sentido é possível entender a ênfase que Zamora (1982) dá a escalada 

do capital internacional. Como dito anteriormente a importação de modelos 

pedagógicos e de equipamentos ocorre através da chamada transferência cultural e 

da transposição do complexo cultural. Deste ponto de vista é compreensível então, 

que os autores iniciassem da exposição deste conceito produzido na “metrópole” 

colocando-o em evidência a fim de refutá-lo. 

                                                 
5   Para entender melhor a relação da USAID e o governo brasileiro veja A USAID e a Educação 
Brasileira de José Oliveira Arapiraca, Ed. Autores associados e Cortez Editora, São Paulo, 1982. 
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Podemos ir um pouco mais fundo. Zamora (1982) dirá que conceito de 

tecnologia educacional divulgado pela AED a carrega um “autoritarismo implícito” e 

Lobo Neto (1982) a chamará de “simplista e conveniente”. 

Acreditamos que este autoritarismo implícito do qual fala Zamora (1982) não é 

uma referência apenas ao momento político que o Brasil vive, isto é, um governo 

militar, mas se refere principalmente a um autoritarismo econômico, fruto da 

transferência e da transposição do complexo cultural da metrópole em direção à 

colônia. Na educação este fenômeno materializa-se a partir da transferência de 

tecnologia educacional, seja nos meios, seja nos produtos, que os países 

subdesenvolvidos adquirem dos países de primeiro mundo. Materializa-se também 

nos financiamentos adquiridos junto a instituições bancárias ligadas aos governos 

das metrópoles. O efeito desta combinação pode ser entendida como uma dupla 

dependência: primeiro por estimular uma dependência cultural ao adquirir produtos 

(sistemas metodológicos, literaturas, filmes) que não fazem parte de nosso sistema 

cultural; e segundo por que ao recorrer a financiamentos externos a fim de adquirir 

estes produtos aumenta-se a dependência financeira. 

Por outro lado, esta simplicidade conveniente a qual se refere Lobo Neto 

(1982) encontra sua razão numa firme resistência frente a um modelo externo. Um 

conceito de tecnologia educacional assumido a priori pela educação brasileira, como 

é no caso da AED. É preciso lembrar que Lobo Neto finalizou a primeira parte de 

seu artigo dizendo que “tecnologia educacional se apresenta como algo a ser 

construído” (LOBO NETO, 1982, p.3) e esta construção nunca é simples, pelo 

contrário, muitas vezes este processo é lento e trabalhoso. 

Pfromm Netto (1982) enveredará por um caminho diferente. Identificado com 

a perspectiva psicológica comportamentalista, analisou a tecnologia educacional 

com base na produção de máquinas de ensinar e equipamentos audiovisuais. O 

autor, à época, não se esquivou de conceituar tecnologia educacional. O texto da 

revista Em Aberto é apenas um trecho do livro publicado em 1976, que em seu 

capítulo primeiro pergunta: Que é tecnologia da educação? A resposta abrangente 

engloba não só as máquinas de ensinar, mas também filmes, televisão e rádio 

educativos. 
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Embora Pfromm Netto (1976) considerasse difícil precisar quem utilizou 

inicialmente a expressão tecnologia da educação, segundo o autor, dois grupos 

estavam na vanguarda deste campo de conhecimento em meados do século vinte, 

ambos nos Estados Unidos. Um destes grupos identificado com os especialistas de 

recursos audiovisuais e de comunicação de massa aplicada à educação do qual o 

Dr. James D. Finn, segundo Pfromm Netto (1976), pode ser considerado seu maior 

expoente; e outro grupo ligado aos psicólogos com relação estreita à linha 

identificada com o condicionamento operante e análise experimental do 

comportamento. Deste segundo grupo Burrhus Frederic Skinner seria o principal 

representante. 

Pfromm Netto (1982, p.5) lembra que Skinner preferiu o termo technology of 

teaching (tecnologia do ensino) e que embora este divulgasse suas pesquisas sobre 

o comportamento animal e seus trabalhos com máquinas de ensinar na década de 

cinquenta, foi somente em 1964 que Skinner usou o termo tecnologia do ensino. 

Para Valente (1993, 1997) foi Skinner, através da materialização de sua 

máquina de ensinar, desenvolvida na década de 50, quem forneceu a base para os 

primeiros softwares utilizados na educação americana ainda na década de 60. O 

autor afirma que: 

O ensino através da informática tem suas raízes no ensino através das 

máquinas. Esta idéia foi usada por Dr. Sidney Pressey em 1924 que 

inventou uma máquina para corrigir testes de múltipla escolha. Isso foi 

posteriormente elaborado por B.F. Skinner que no início de 1950, como 

professor de Harvard, propôs uma máquina para ensinar usando o 

conceito de instrução programada. (VALENTE 1993, p.4) 

Entretanto, para Prfomm Netto (1976), a origem da tecnologia da educacional 

tem sua gênese nos ideais do Dr. James Finn. Hoban citado por Pfromm Neto 

(1982): 

[...] enquanto quase todos nós continuávamos a pensar em termos 

de novos meios a serviço da educação e novos equipamentos de 

televisão escolar e laboratórios de linguagem, ele (Finn) percebeu a 

relação entre tudo isso e um campo muito mais amplo, que 

denominou tecnologia da instrução e concebeu-a em termos muito 
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mais amplos e complexos do que grandes ou pequenos itens de 

equipamento na sala de aula ou no estúdio. Foi o Dr. James Finn que 

viu tudo isso (filmes, laboratórios de línguas, transparências, 

retroprojetores, ensino por meio de televisão) como elementos da 

tecnologia da instrução – e a tecnologia da instrução como muito 

mais do que a soma desses elementos... Finn foi o pai tanto da 

expressão como do conceito e do movimento da tecnologia da 

instrução “(Hoban Apud Pfromm Netto, 1976, p.4) 

Após esta análise, podemos inferir então, que a evolução deste conceito, 

instrução programada, inicialmente proposto por Skinner com base nos estudos de 

Sidney Pressey, que originou o CAI - Computer- Aided Instruccion ou Instrução 

auxiliada por computador. Mas o que é instrução auxiliada por computador? 

Segundo Valente (1993) é uma metodologia baseada numa série de módulos, lógica 

e sequencialmente encadeados com conteúdo a ensinar. Ao final de cada módulo o 

aluno deve imediatamente responder a respeito do assunto. Em caso de resposta 

certa ele passa ao módulo seguinte. Se a resposta for errada é convidado 

imediatamente a rever o módulo a responder novamente o questionamento. 

Qual a perspectiva teórica que embasa o desenvolvimento deste tipo de 

máquina? Qual concepção de educação está implícita neste movimento? A resposta 

a esta pergunta parece relevante. E é provável que seja preciso reconhecer neste 

período histórico o avanço de um modelo de educação baseado numa perspectiva 

psicológica comportamentalista, em outras palavras, e resumidamente falando, num 

paradigma fundamentado no estabelecimento de uma relação do tipo: 

estímulo→resposta (S→R). 

Não menos importante, conforme Pfromm Netto (1976) é o fato de que a 

instrução auxiliada por computador é uma, entre outras diversas apresentações, da 

instrução programada (IP), e segundo o autor, “Intencionalmente ou não, vários 

textos a respeito de IP omitem as origens essencialmente psicológicas desta” 

(PFROMM NETTO, 1976, p.46). 

De fato, a análise do contexto, nos permite entender que a instrução 

programada naquele momento histórico estava na berlinda, principalmente no que 

diz respeito a ensino e treinamento. Conforme Pfromm Netto (1976) tanto nos 
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Estados Unidos como na Europa havia um otimismo com relação ao uso deste 

método, que o autor traduz como “uma autêntica revolução em matéria de ensino e 

de treinamento” (PFROMM NETO, 1976, p.43). 

O fator econômico tem uma importância vital para a expansão deste método. 

O aumento da produção de material didático relacionado à instrução programada 

segundo Pfromm Netto (1976) dão conta da ordem de um crescimento de 635 por 

cento no período entre 1967 e 1975. Saltando de 20 milhões de dólares para 147 

milhões de dólares. Diante de tal panorama havia quem tratasse a produção 

convencional para a educação como um “fóssil educacional”, em oposição direta aos 

benefícios pedagógicos da implantação de um método de ensino baseado em 

instrução programada. 

Neste sentido, é compreensível o relato dos benefícios que a instrução 

programada poderia trazer a países em processo de desenvolvimento ou 

subdesenvolvidos, nestes incluído o Brasil. Assim, a instrução programada: 

[...] nesses países, vai até onde os professores e instrutores não 

existem, são precários ou em quantidade insuficiente. Pode substituir 

esses professores, parcial ou totalmente. Pode também, ser usada para 

complementar seu trabalho. Ensina novos conhecimentos e habilidades. 

Modifica atitudes, corrige, complementa e fixa conhecimentos e 

habilidades pouco e/ou mal aprendidos. Representa, na prática do 

ensino e do treinamento, parte do que há de mais avançado em 

tecnologia do comportamento humano. (NETTO, 1976, p.44) 

Outras características serão relatadas a fim de promover a utilização da 

instrução programada, entre eles a revisão do currículo, velocidade de 

transformações sociais, que trarão como resultado o tão esperado desenvolvimento 

econômico. E aos professores um recado: “chegou o momento do educador, nos 

países em desenvolvimento, a despeito da pressão dos problemas de orçamento e 

de treinamento de professores, ser imaginativo sobre os novos meios educacionais” 

(PFROMM NETTO, 1976, p.44). 

O estabelecimento de um modelo psicológico comportamentalista aliado ao 

tecnicismo típico da década de setenta, fruto de uma concepção positivista das 
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ciências, será o campo fértil para o desenvolvimento da informática na educação. Na 

perspectiva de Castells (2009), estamos aqui, no primeiro estágio de 

desenvolvimento do paradigma informacional, ou seja, o da automação de tarefas. 

Em síntese, para nosso entendimento, Pfromm Netto (1982, p.5) advoga que 

as origens da tecnologia da educação surgem de dois caminhos diferentes que virão 

a convergir. De um lado os chamados meios materiais e equipamentos audiovisuais 

de educação, ensino ou instrução – projetores fixos, gravadores, cinema, rádio, 

televisão - complementada posteriormente coma a chegada do computador, do 

outro, a instrução programada e outros meios de individualização da aprendizagem, 

constituído por meio de equipamentos como as máquinas de ensinar, ou por meio 

de textos impressos. 

Numa visão oposta, para Lobo Neto (1982) a educação é um processo social. 

Do “sujeito que se constrói”, de uma “atividade exercida por outro com o objetivo de 

estimular o sujeito que se educa” (LOBO NETO, 1982, p.2). Vê a educação como 

fenômeno pessoal e social de natureza cultural. Neste sentido o papel do professor, 

isto é, a formação deste para o processo de educar com ou sem a tecnologia da/na 

educação, passa a ser de extrema relevância. Pois o sentido desta é social. Ao 

contrário de Pfromm Netto (1982), cujo entendimento a respeito da educação está 

muito mais próximo do instrucionismo, do treinamento. Nesta perspectiva o papel do 

professor é secundário, co-adjuvante. 

Os trabalhos de Lobo Neto (1982), Pfromm Netto (1982) e Zamora (1982), 

não tratam especificamente o tema informática ou computador, nem tratam 

diretamente do problema da formação de professores para o uso desta tecnologia. 

Entretanto, estabelecem marcos conceituais importantes. 

Estes marcos conceituais tratam primeiro de resolver uma questão básica. Ao 

esclarecer que não podemos assumir uma conceituação a priori, Lobo Neto (1982), 

rompe com definições importadas, em especial a conceituação da AED, e encoraja a 

construção de um conceito de tecnologia educativa ao longo do percurso. Percurso 

este dificultado por uma questão fundamental: tecnologia educacional não é um 

produto, mas um movimento. Um movimento que na educação brasileira encontrou 

dificuldades de compreensão, institucionalização e adequação. 
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Igualmente, Zamora (1982) inicia seu artigo propondo esta revisão conceitual. 

A exemplo de Lobo Neto (1982) refutará o conceito de tecnologia educacional da 

AED. Em síntese, Zamora (1982), advoga que a tecnologia educacional está a 

serviço do capitalismo internacional, pois nos moldes que se apresenta às nações 

do mundo subdesenvolvido, só colaborará para aumentar a dependência cultural e 

econômica por meio da transposição do complexo cultural. Uma opção para a 

libertação e independência, com relação aos países do terceiro mundo, ficaria a 

cargo do educador. Na visão do autor, o educador deve: 

[...] criar novas formas de pensar, de analisar e de atuar que devem 

estimular a reflexão, a crítica, e a criação responsável do povo na 

construção de sua própria história, na transformação de sua 

sociedade. A isso se opõe toda educação que domestica, que 

procura adequar o sujeito á sociedade com o mínimo de conflito, e 

que situa o indivíduo como instrumento eficiente desse mesmo 

sistema que o aliena e o explora. (ZAMORA, 1982, p.30) 

Com relação ao computador, raras são as referências ao uso prático que 

estas máquinas terão ter em um futuro próximo. Com relação à formação de 

professores para o uso da tecnologia educacional e em especial ao uso do 

computador, os referenciais também são escassos. Entretanto, pudemos observar 

no artigo de Lobo Neto (1982) as primeiras preocupações sobre esta questão. Estas 

pesquisas trazem, acima de tudo, uma importante contribuição com relação ao 

sentido e conceito atribuído à tecnologia educacional e as possibilidades e limites do 

uso da mesma. 

 

 

3.3 Computadores e Formação de Professores  

 

 

Ao investigar os dados referentes ao contexto histórico da década de oitenta, 

foi possível perceber como o Brasil, em anos anteriores, estabeleceu uma 
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fundamentação jurídica apropriada para a expansão do ensino através de 

tecnologias. Observamos também como e por que as políticas públicas educacionais 

fomentaram uma metodologia baseada na técnica para o ensino na educação 

fundamental. Acompanhamos a formação do primeiro grupo de universidades 

brasileiras a interessar-se pela informática. E, embora a academia assumisse a 

vanguarda nas pesquisas sobre o computador, os dados deixaram transparecer que 

os estudos se desenvolveram em áreas especializadas, distantes da educação. 

Os primeiros trabalhos acadêmicos tomaram o computador como objeto de 

estudos (UFRJ - Departamento de Cálculo Científico/Núcleo de Computação 

Eletrônica). Moraes (1997) afirmou que houve usos em áreas ligadas ao 

ensino/aprendizagem. Na UFRJ - NUTES/CLATES se aplicou “o uso da informática 

como tecnologia educacional voltada para a avaliação formativa e somativa” 

(MORAES, 1993, p.19). Na UFRGS, por exemplo, ocorreram experimentos 

simulados sobre conteúdos para alunos do curso de física, e no centro de 

processamento de dados da mesma universidade se “desenvolveu o software 

SISCAI, testado em experiência de avaliação de alunos de pós-graduação em 

educação” (Idem). Porém, neste início de anos setenta, apesar da diversificação de 

usos e aplicações não há indícios de que estas pesquisas fossem fundamentadas 

no campo de estudos da educação. A educação, isto sim, parece mais um campo 

experimental. 

Numa rara referência, Moraes (1993) cita o trabalho do professor Ubiratan 

D’Ambrósio que à frente de um grupo de pesquisadores da UNICAMP, em 1975, 

iniciou a escrita do documento Introdução a Computadores, para ser usado nas 

escolas de 2º grau, entretanto na literatura pesquisada não obtivemos maiores 

detalhes sobre o objetivo ou público alvo da publicação. 

Contudo, a semente fora lançada e na comunidade científica crescia o 

interesse pelo desenvolvimento de pesquisas na área da informática na educação. 

Ainda sob a tutela da SEI, o início da década de oitenta viria a ser a década do 

desenvolvimento de um campo de pesquisas especializado nesta área. 
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Esta década representou um momento importante para a história recente do 

Brasil. No cenário político havia a expectativa do retorno a um sistema político 

democrático, finalizando um longo período de ditadura militar. 

Sob esta áurea democrática, em 1981, publicou-se em articulação entre SEI, 

CNPq e MEC o documento Subsídios para a Implantação do Programa Nacional 

de Informática na Educação. Entre as diversas diretrizes apresentadas no 

documento, Moraes (1993) destacou as seguintes recomendações: 

(a)  [...] as iniciativas nacionais deveriam estar centradas nas 

universidades e não diretamente nas Secretarias Estaduais de 

Educação [...], pois era necessário, em primeiro lugar, construir o 

conhecimento técnico-científico e depois repassá-lo à comunidade 

nacional. 

(b) [...] a combinação adequada dos fatores de produção em 

educação, de forma a viabilizar um sistema de ensino realmente 

adequado às necessidades e realidades regionais [...] o que 

garantiria o impacto motivacional do programa e o emprego de 

metodologias inovadoras capazes de melhorar a qualidade da 

educação brasileira. 

(c) [...] a ampliação e acumulação de conhecimento na área, 

atendendo à demanda crescente de informatização da sociedade, 

mediante o desenvolvimento de pesquisa para a capacitação 

nacional em informática na educação [...] e para a formação de 

recursos humanos de alto nível. (MORAES, 1993, p.20-21) 

Em síntese, para Moraes (1993), “buscava-se a criação de centros 

formadores de recursos humanos qualificados para superar os desafio presentes e 

futuros”. 

Nesta perspectiva, o 1º Seminário Nacional de Informática na Educação em 

1981, em Brasília, constituiu-se no “primeiro fórum nacional a estabelecer o uso do 

computador como ferramenta auxiliar do processo de ensino/aprendizagem” 

(MORAES, 1993, p.19). 
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Deste encontro surgem algumas recomendações importantes para as 

diretrizes da política nacional de informática na educação. Entre elas a 

fundamentação das atividades em informática na educação nos valores culturais, 

sócio-políticos e pedagógicos da realidade brasileira, além do “prevalecimento da 

questão pedagógica no planejamento das ações e que o computador seja um meio 

de ampliação das funções do professor e jamais para substituí-lo”. (MORAES, 1993, 

p.19) 

A idéia da criação do Projeto EDUCOM, considerado por Moraes (1993, p.19) 

como o principal projeto de informatização da educação brasileira surgiu deste 

primeiro seminário. No ano seguinte, 1982, durante a realização do 2º Seminário 

Nacional de Informática na Educação, na Bahia, surge a idéia de implantar centros-

piloto numa perspectiva de trabalho interdisciplinar. Por fim em março de 1983, é 

apresentado à Comissão Especial nº 11/83 – Informática na Educação, o documento 

Projeto EDUCOM: 

[...] consubstanciando uma proposta de trabalho interdisciplinar 

voltada para a implantação experimental de centros-piloto, como 

instrumentos relevantes para a informatização da sociedade 

brasileira, visando à capacitação nacional e a uma futura política 

para o setor. (MORAES, 1993, p.22) 

Surgem os CIED – Centro de Informática Educativa. De acordo com o que 

podemos observar na revista Em Aberto (Ano XII, nº 57, 1993) havia uma série de 

atribuições para estes centros. Conforme mostram os dados, uma destas atribuições 

é comum a todos os núcleos: capacitação de professores e formação de recursos 

humanos para o uso da tecnologia da informática na educação. 

Além desta, diversas outras atividades realizam-se nos CIEDs, entre elas: 

atendimentos a alunos com necessidades especiais, reciclagem na utilização da 

linguagem LOGO, cursos de caráter profissionalizante - na área de informática - 

para alunos do ensino médio, cursos de informática para atendimento à 

comunidade, desenvolvimento e avaliação de softwares educacionais, incentivo e 

desenvolvimento de pesquisas na área da informática educacional, incentivo a 

participação de professores em eventos de informática na educação, promoção e 

intercâmbio com empresas e entidades afins. 
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Ao analisar os dados observamos também os diferentes momentos de início 

de atuação destes centros. Brasília, por exemplo, começou a implantar laboratórios 

de informática em 1983, posteriormente em 1987 foi implantado o CIED/DF. 

Contrastando com esta realidade o estado do Espírito Santo, por exemplo, iniciou 

seu CIED em 1990. De fato, ao analisar este detalhe, passamos a refletir acerca das 

dificuldades iniciais com que se depararam estas iniciativas. A instalação dos CIED 

como pode se observar não ocorreu de maneira linear e uniforme. Pelo contrário, 

conforme podemos observar nos dados, praticamente dez anos foram necessários 

para consolidar uma primeira infra-estrutura física e humana capaz de atender à 

demanda inicial em busca da sonhada capacitação de recursos humanos. 

Contudo, esta política fundamentada na criação dos núcleos de informática 

nos Estados da Federação permitiu uma expansão considerável dos computadores 

pelo território nacional e acompanhando esta expansão ocorreu a disseminação da 

metodologia que fundamentou o uso dos computadores pela comunidade 

educacional nestes primeiros anos da inclusão do computador no meio escolar, isto 

é, a utilização da linguagem LOGO. 

São deste período inicial da expansão do movimento da informática na 

educação e de seu enraizamento na sociedade brasileira os três artigos iniciais 

encontrados em nossa busca. Oriundos da base de dados do INEP (Instituto de 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) estão disponíveis em fonte online datados 

do início da década de oitenta. Se por um lado, os trabalhos que apresentamos a 

seguir, representativos deste período, deixam transparecer um caráter crítico frente 

à chegada das tecnologias educacionais (Zamora, 1982) e necessidade de reforma 

do sistema educacional brasileiro (Lobo Neto, 1982) há por outro, apoio 

incondicional à chegada destas tecnologias, recebidas com um otimismo, às vezes, 

exagerado (Pfromm Netto, 1982). 

Entretanto, a relação destas produções com a formação de professores não é 

imediata. Ao analisar os dados verificamos que estes não têm relação direta com a 

formação de professores. No entanto, são de grande valor por revelar divergência de 

idéias sobre qual a finalidade da tecnologia educacional na educação. Expõem o 

conflito de conceitos sobre a tecnologia educacional. Mas não unicamente. Os 
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questionamentos abrem debates a respeito da metodologia a ser utilizada e por 

conseqüência qual o papel atribuído ao professor neste processo.  

Igualmente, verificamos ao estudar a década de setenta, que são escassas as 

referências a iniciativas governamentais ou acadêmicas que estabeleçam relação 

entre a formação de professores e a inclusão da informática na educação. Embora 

ao final da década, Lobo Neto (1982), revelou sinais de uma preocupação com 

relação à formação de professores para a questão da tecnologia educacional e por 

conseqüência para a informática. 

Uma hipótese para a ausência de um programa que articulasse informática na 

educação e formação de professores, neste período, surgiu da leitura dos trabalhos 

de Moraes (1993 e 1997). Neste entendimento, o projeto de informática na 

sociedade brasileira era uma questão de Estado, cuja relação direta se dava no 

âmbito da segurança nacional. Assim, por questões estratégicas, podemos inferir 

que coube a um pequeno grupo de universidades e a um reduzido número de 

especialistas, a responsabilidade de desenvolver as pesquisas na área da 

informática científica, na área da informática comercial e também sua aplicação na 

educação. 

Somente neste contexto é possível compreender porque, como apontam os 

dados, durante praticamente vinte anos, isto é, de 1966, ano em que iniciaram os 

primeiros estudos na UFRJ, até o fim do período militar em 1985, os trabalhos e 

pesquisas a respeito da informática em geral e especificamente de informática na 

educação estiveram concentrados em apenas quatro universidades – UFRJ, 

UFRGS, UFSCAR e UNICAMP, todas públicas. 

Voltando aos nossos dados, constatamos, posteriormente, ao analisar os 

dados da década de noventa, que a partir dos seminários nacionais – 1981 em 

Brasília e 1982 na Bahia – fortalece-se o discurso de que “é preciso estabelecer 

diretrizes políticas para a informática na educação, construir conhecimentos, formar 

recursos humanos” (MORAES, 1997, p.6). 

Na tentativa de compreender na prática a efetivação deste discurso e deste 

movimento de formação de recursos humanos para a informática, e após examinar 

os artigos de Zamora (1982), Lobo Neto (1982) e Pfromm Netto (1982), e analisar 
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seus posicionamentos sobre os usos da tecnologia educacional, indagamos sob qual 

perspectiva estes recursos humanos deveriam ser formados? Numa perspectiva 

instrucionista? Ou, numa visão crítica e sistêmica? 

Com a necessidade de formar recursos humanos para o uso da tecnologia, e 

em especial para o uso do computador, iniciou-se a busca por uma metodologia de 

formação de professores com o propósito de promover na sociedade brasileira e nas 

escolas publicas o uso dos computadores. Porém, contrastando com o uso 

máquinas tecnologicamente avançadas, temos na prática, uma política de formação 

ainda bastante tradicional e centralizadora, haja visto a concentração epistemológica 

e organizacional num pequeno grupo de universidades. O longo percurso percorrido 

entre as primeiras recomendações oficializadas nos seminários de 1981 e 1982 

vieram se concretizar apenas em 1987 com a oficialização do FORMAR I. 

O processo de formação realizado no FORMAR I está descrita em parte nos 

trabalhos de Moraes (1993 e 1997) e Valente (1997 e 1998). No entanto, antes de 

analisar este programa de formação FORMAR I é preciso considerar os conflitos 

metodológicos que estão implicados nas diferentes concepções de tecnologia 

educacional, afinal, como realizar a formação de recursos humanos para um público 

que estava sendo apresentado pela primeira vez a esta inovação tecnológica? Sobre 

qual método fundamentar esta formação? 

Diante deste dilema, uma nova perspectiva metodológica, fundamentada na 

utilização do computador através da linguagem de programação LOGO surgirá como 

solução. Valente (1998) coloca em xeque a utilização da metodologia tradicional na 

formação de recursos humanos para a informática e porque não dizer a formação de 

recursos humanos da própria educação. 

Segundo o autor a formação de pessoal para o uso da informática, naquela 

época, ocorria mediante cursos de pós-graduação. Neste sentido transpor a 

estrutura de formação dos cursos de pós-graduação já existentes, para os novos 

cursos de formação, com foco na informática, incorria em erro, pois estes não 

podiam ser realizados nos moldes daqueles, cuja proposta focava o ensino e, 

segundo o autor, privilegiavam o treinamento. 
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A proposta da metodologia LOGO trazia em sua concepção o foco na 

aprendizagem. Fundamenta-se num paradigma descrito por Valente (1998) como 

construcionista. Este método, oriundo das pesquisas de Seymour Papert tomava 

como ponto de partida a teoria psicogenética de Jean Piaget, mas segundo Valente 

(1998) duas idéias contribuiriam para diferenciar “esse tipo de construção [...] do 

construtivismo de Piaget” (VALENTE, 1998, p.40). A primeira é que o sujeito constrói 

alguma coisa fazendo-a e segundo, faz algo de seu interesse. 

Neste processo, para Valente, o computador é peça fundamental. A partir da 

abstração de conceitos básicos e da posterior execução destas abstrações por meio 

da linguagem LOGO, o sujeito está colocando em prática todo seu potencial 

cognitivo. Nas palavras de Valente (1998) “o aluno olha para a figura que está sendo 

construída e para o produto final e faz uma reflexão sobre essas informações” 

(VALENTE, 1998, p. 41). 

De fato esta proposta reflexiva seria a meta a alcançar junto aos professores. 

Assim, para superar a capacitação que enfatizava o treinamento, com foco no 

ensino, a nova proposta balizava-se na aprendizagem e tomava como ponto central 

uma formação do professor cujo objetivo era: 

[...] uma mudança, ou pelo menos propiciar condições para que haja 

uma mudança, na maneira do profissional da educação ver a sua 

prática, entender o processo de ensino-aprendizagem e assumir 

uma nova postura como educador. É isso que defendemos e 

esperamos que aconteça com o paradigma construcionista. 

(VALENTE, 1998, P.141) 

Ou seja, a partir da utilização da metodologia LOGO o professor passaria a 

refletir sobre sua atuação, e a partir desta reflexão existiria a possibilidade de uma 

mudança profunda em sua prática docente. 

Fundamentada nesta proposta metodológica, o FORMAR I e FORMAR II, 

programas de formação de professores, foram realizados na UNICAMP em 1987 e 

1988 respectivamente. 

Valente (1997) citou os pontos positivos e negativos daquela proposta inicial 

de formação. Entre os pontos positivos o autor destacava: preparação de 
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profissionais que nunca tiveram contato com o computador, uma ampla visão dos 

diferentes aspectos envolvidos na informática na educação (computacional e 

pedagógico) e a integração entre os diferentes pólos de informática na educação. 

Entre os pontos negativos: realização do curso em local distante do local de trabalho 

e de residência dos participantes, curso com perfil demasiado compacto, 

participantes sem condições para implantar a informática na educação em seus 

locais de origem. Diante destas constatações, Valente (1997) desabafou “[...] não 

alcançamos as mudanças e ainda contribuímos para o fracasso dos cursos de 

formação de professores!” (VALENTE, 1997, p.18). 

Apesar das dificuldades e da descontextualização da formação, certos 

aspectos “principalmente conteúdo e metodologia, passaram a ser usados como 

base para outros cursos de formação na área de informática na educação” 

(VALENTE, 1997, p.18). 

Este primeiro momento, palco dos primeiros debates conceituais sobre 

tecnologia educacional, no qual vão surgir os primeiros modelos de formação de 

recursos humanos, apontará caminhos para o papel do computador na educação 

brasileira. Mesmo em níveis incipientes de pesquisa, este período trouxe 

contribuições importantes para o avanço, ainda que lento, destes instrumentos 

tecnológicos. Igualmente, os primeiros programas de formação de recursos 

humanos, embora distantes da meta de qualidade imaginado pelos seus 

idealizadores, já estabelecia uma base científica consistente, identificada com as 

necessidades locais, delineando um rumo a ser seguido e melhorado. 

Os pontos positivos e negativos citados por Valente (1997) serviram como 

lição. O grande número de professores envolvidos nas formações ocorridas no 

FORMAR I e II, sem dúvida foi uma grande conquista. A maioria dos professores 

formandos vinha de outros Estados. Se, por um lado, foi um ponto negativo mantê-

los longe de seus locais de origem, foi sem dúvida um acerto reunir um número 

significativo deles permitindo a integração entre diferentes pólos multiplicadores e 

colocá-los em contato com uma tecnologia desconhecida. Seguramente a 

disseminação de computadores e seus usos, através da criação dos núcleos de 

informática denominados de CIED – Centros de Informática Educativa tiveram papel 



 

 

63 

decisivo na execução de uma política posterior de formação continuada, que numa 

primeira etapa concentrou esforços nos cursos FORMAR I e II. 

A partir das constatações de Valente (1997) sobre o fracasso do modelo de 

formação baseado em propostas tradicionais, observa-se uma tentativa de operar 

uma mudança de método para as formações futuras. Posteriormente, foi possível a 

realização das primeiras formações de professores para o uso da informática 

educativa nos próprios CIED. De acordo com Valente (1997), uma grande 

contribuição neste sentido foi dada pela criação do projeto EDUCOM. 

Contudo, um detalhe que não pode passar sem comentários. Observar o uso 

do computador articulado a uma concepção de educação, o construtivismo ou 

construcionismo, o qual não chegou a se concretizar. Pensamos que exista uma 

diversidade de softwares relacionados a uma única concepção de educação. O 

modelo baseado na metodologia LOGO é uma das representações para a 

concepção dita construtivista ou construcionista, concentrar durante tanto tempo o 

foco sobre apenas uma de suas representações cremos que incorreu em erro, pela 

simples razão que ignoramos outras ferramentas metodológicas.  

Neste sentido, acabamos por enfatizar o uso de um produto final, um 

software, em detrimento de outras possibilidades, talvez mais criativas. O software 

educacional, em suas diversas apresentações é um elemento chave a ser 

compreendido. Neste sentido, a aposta na metodologia LOGO não foi o sucesso que 

se esperava, ao menos na esfera da educação pública. 

Valente (1993) deixou claro que o uso de computadores na educação 

fundamenta-se numa base constituída por quatro elementos: o computador, o 

software educativo, o professor capacitado para o uso do computador como 

ferramenta educacional e o aluno. 

Nesta perspectiva o computador e o aluno são elementos que ficaram à 

margem nos trabalhos analisados neste período. O foco dos estudos que fazem 

parte de nossos dados brutos encontrou dados sobre os aspectos que envolvem 

principalmente o software educativo e a formação do professor para seu uso. Ou 

melhor, a capacitação deste. 
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Quanto ao software LOGO, nos parece após as leituras de Valente (1998) 

que se trata, sem dúvida, de uma linguagem de programação. Neste sentido, apesar 

de ter sua gênese vinculada à teoria psicogenética de Piaget, estruturada 

posteriormente por Papert, é um tanto incômoda a idéia de estimular processos 

cognitivos com base em técnicas de programação, posto que entendemos a 

educação como um processo de construção de múltiplas formas de 

ensinar/aprender. No entanto, se compreendermos o método/linguagem LOGO 

como instrumento complementar de um processo educacional mais amplo, 

certamente apreciaremos sua utilização. 

Com relação à formação destes recursos humanos cabem algumas 

observações. A primeira delas é entender que ao falar de formação estamos falando 

de uma formação vinculada a um método e este método é o LOGO. Assim, Valente 

fala de capacitação e formação ao mesmo tempo. Embora estes termos tenham 

semelhança, às vezes o sentido pode ser muito diferente. 

Certamente para o autor são sinônimos e dedicou algumas linhas a este 

problema. Na perspectiva de Valente (1998) o que importava na capacitação do 

professor era qual paradigma seria utilizado em informática aplicada à educação: 

Instrucionista ou construcionista. Se instrucionista, este professor precisará apenas: 

[...] ter conhecimentos sobre rudimentos de como o computador 

funciona e conhecer o software que está sendo usado. Para tanto o 

professor necessita ser treinado no uso do computador como recurso 

de suporte ao ensino de sua disciplina. (VALENTE, 1998, p.140) 

No paradigma defendido pelo autor, isto é, o paradigma construcionista, o 

professor agora mediador precisa conhecer: 

[...] sobre a ferramenta computacional (linguagem de programação 

ou banco de dados), conhecer sobre processos de aprendizagem, ter 

uma visão dos fatores sociais e afetivos que contribuem para a 

aprendizagem e conhecer como intervir através do método clínico 

piagentiano e da ZPD de Vygotsky. Esse conhecimento não é 

adquirido através de um treinamento. É necessário um processo de 

formação. (VALENTE, 1998, p.140) 
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De todos os aspectos este é, em nossa opinião, o mais relevante. Embora 

questionemos freqüentemente se na formação atual, seja ela inicial ou continuada, o 

professor e as instituições formadoras conseguem atingir este grau de qualidade na 

formação docente. 

Para finalizar, acreditamos que as dificuldades relacionadas à formação de 

professores, naquele momento histórico, caracterizado como o período de 

introdução da tecnologia da informática nas escolas brasileiras pode estar 

relacionado a um método de ensino/aprendizagem, baseado em conteúdos 

disciplinarmente distribuídos. De fato, mesmo com um esforço tremendo realizado 

pelos grupos de pesquisa identificados com a proposta do professor Valente e seu 

esforço em demonstrar novas possibilidades para a formação de professores que 

ultrapassasse estes métodos tradicionais, ele mesmo admitiu que não houve 

grandes mudanças. 

É possível também, com base nas leituras realizadas, observar em alguns 

trechos a dificuldade em aderir a uma metodologia que embora em seu discurso 

traga a proposta de construir algo a partir da motivação do aluno, é altamente 

tecnificada e abstrata em seu processo metodológico. 

Paralelamente a estes acontecimentos, o mundo tecnológico continua sua 

caminhada. Neste sentido inovações em diversos campos do conhecimento 

surgiram. Cada vez em maior número e com mais velocidade. Quais os caminhos 

que a informática na educação tomará a partir deste momento? Quais inovações 

tecnológicas invadirão a escola a partir da década de noventa? Como será a 

utilização do computador? Foi superada definitivamente a fase das máquinas de 

ensinar na educação? 

Numa perspectiva a partir da análise das obras utilizando o critério de 

freqüência de autores fica claro que as perspectivas teóricas apresentadas nestes 

primeiros trabalhos não foram levadas adiante na década de oitenta. O pensamento 

de autores como Arnold Toynbee, Robert Gagné, Chadwick, e Robert Finn não 

voltou a ser citado em trabalhos posteriores que constituem os dados desta 

pesquisa. Da mesma forma o conceito da AED a respeito de tecnologia educacional, 

fundamental nas obras deste período inicial será descartada a partir dos próximos 



 

 

66 

trabalhos. Seria possível então inferir que certo modelo de referencial teórico estaria 

sendo substituído? 

Se por um lado, obras e pensadores são substituídos, não podemos dizer o 

mesmo de algumas instituições. Embora agências internacionais como a AED, 

entrem em declínio, outras como a UNICEF ganham prestígio e os autores ligados a 

esta instituição assumirão lugar de influência, um exemplo neste período foi Henri 

Dieuzeide.  

A partir de meados da década de oitenta, sem dúvida, os estudos de Valente 

(1993, 1997 e 1998), revelam uma tendência construcionista no uso do computador. 

Menos tecnicista, propondo menos foco no ensino e mais foco na aprendizagem, 

com um forte apelo cognitivista, fortemente influenciado pela obra de Piaget. 

Uma obra Clássica na qual Valente vai apoiar-se, buscar inspiração na 

literatura deste período, é a obra de Seymour Papert, A máquina das crianças. O 

mesmo por sua vez, também buscou inspiração na obra de Jean Piaget. 
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4 A CONSOLIDAÇÃO DO MODELO BASEADO NAS NOVAS 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – A 

DÉCADA DE NOVENTA (Século XX) 

 

 

4.1 Contextualização - O surgimento da internet  

 

 

A década de noventa, assim como outras, caracteriza-se pelas relações de 

caráter político, econômico, cultural e social. Num breve retrospecto histórico, é 

possível lembrar a década de setenta como à década do milagre econômico 

brasileiro, a época do governo militar. Entretanto, o país sucumbe à crise 

internacional do petróleo. O Brasil, cuja economia caracterizava-se, naquele 

momento, por uma extrema dependência em relação às economias do primeiro 

mundo, principalmente americana, sofre as conseqüências da escalada da crise 

inflacionária que assola os países desenvolvidos. Os efeitos da crise serão sentidos 

por um longo tempo. A crescente dívida externa, e uma galopante inflação arruínam 

o dia-a-dia das famílias e a população convive com uma realidade contraditória, a 

frágil situação econômica contrasta com um sentimento de ampla liberdade social, 

marco emblemático deste período. 

Este contexto, símbolo do período de transição nos rumos da política interna, 

é o palco do processo de redemocratização do país, mas demonstra-se lento ante 

as urgentes necessidades de transformação que a jovem sociedade democrática 

exige. 

A herança deste longo período de governo militar será duradoura. Ainda por 

muito tempo refletirá na condução dos rumos da política nacional. Não será nos 

cinco anos (1985-1990) subseqüentes ao fim do governo militar que se consolidará a 

transição democrática no Brasil. O longo percurso desde a eleição indireta do 
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primeiro presidente civil, após o período militar, em 1985, até a última eleição pelo 

voto direto em 2010 demonstra o quão difícil é construir um Estado democrático de 

direito. 

Neste contexto de transformações políticas e sociais chegamos ao último 

decênio do século vinte. Silva Jr.(2003) sintetiza de modo exemplar este período de 

transição quando diz que: 

[...] a década de oitenta foi considerada como a década perdida para a 

economia brasileira, ao mesmo tempo, nela vivemos um intenso 

processo de redemocratização do país: uma visível contradição, cuja 

síntese parece ter sido a mudança nas estruturas sociais produzida 

durante a década de noventa. Um processo que se iniciou durante o 

governo Collor de Mello, teve uma transição no governo de Itamar 

Franco, mas consolidou-se com Fernando Henrique Cardoso. (SILVA 

Jr. 2003, p.78) 

Para alguns estudiosos, a década de noventa marca a adesão das economias 

dos países subdesenvolvidos ou periféricos à cartilha neoliberal. Como afirma 

Sguissardi (2003), no Brasil, “em especial no governo FHC, efetivou-se uma série de 

ajustes estruturais e fiscais ou de reformas orientadas para o mercado” 

(SGUISSARDI, 2003, p.1.026), entre eles, o combate ao déficit público, a promoção 

do ajuste fiscal, incentivo à privatização, liberação/ajuste de preços, 

desregulamentação do setor financeiro, liberação do comércio, incentivo aos 

investimentos externos, reforma do sistema da previdência/seguridade social e 

reforma, desregulamentação e flexibilização das relações de trabalho. 

Neste período, durante o governo FHC, se iniciará o processo de adequação 

ao modelo globalizante proposto pela cartilha neoliberal, liderada pelas potências 

econômicas do mundo capitalista, representados através de seus agentes 

financeiros - FMI, OCDE, Banco Mundial, OMC, BID. 

Para Castells (2009), é durante os anos noventa, após pragmáticas tentativas 

de resolver a crise provocada no modelo econômico keynesiano, acentuada pelo 

avanço inflacionário e pelos altos preços do petróleo no fim dos anos setenta, que 

vai ocorrer “um esforço mais decisivo a favor da desregulamentação, da privatização 
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e do desmantelamento do contrato social entre capital e trabalho” (CASTELLS, 

2009, p.55). 

Neste cenário: 

Uma série de reformas, tanto no âmbito das instituições como do 

gerenciamento empresarial, visavam quatro objetivos principais: 

aprofundar a lógica capitalista de busca de lucro nas relações 

capital/trabalho; aumentar a produtividade do trabalho e do capital; 

globalizar a produção, circulação e mercados, aproveitando a 

oportunidade das condições mais vantajosas para a realização de 

lucro em todos os lugares; e direcionar o apoio estatal para ganhos 

de produtividade e competitividade das economias nacionais, 

frequentemente em detrimento da proteção social e das normas de 

interesse público. (CASTELLS, 2009, pag.55) 

De maneira conclusiva Castells (2008, p.55) identificará este período como 

um marco para o estabelecimento de um novo paradigma em escala mundial, 

atrelado de forma inconteste ao reordenamento do capitalismo: 

[...] o fator histórico mais decisivo para a aceleração, encaminhamento e 

formação do paradigma da tecnologia da informação e para a indução 

de suas conseqüentes formas sociais foi/é o processo de reestruturação 

capitalista, empreendido desde os anos 80, de modo que o novo 

sistema econômico e tecnológico pode ser adequadamente 

caracterizado como capitalismo informacional. (CASTELLS, 2008, P.55) 

No Brasil, no âmbito da legislação em educação, Sguissardi (2003), afirma 

que foi considerável a produção de marcos regulatórios no sentido de adequar o 

país às “teses e orientações disseminadas por documentos de organismos 

multilaterais” (SGUISSARDI, 2003, p.1.032), prova deste esforço, segundo o autor, é 

a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9394/96. 

Especificamente, no âmbito da informática na educação, o projeto de 

pesquisa científica iniciado em meados de 1981 mediante a apresentação do 

documento Subsídios para a Implantação do Programa Nacional de Informática 

na Educação, que resultará no projeto EDUCOM, ficou durante a transição de 

governo, temporariamente ameaçado em função de problemas orçamentários. 
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Como dito no capítulo anterior este documento apresentava “o primeiro 

modelo de funcionamento de um futuro sistema de informática na educação 

brasileira” (MORAES, 1993, p.20). Indiretamente a proposta tinha como meta 

contribuir para a expansão da informática pelo território nacional e a formação de 

recursos humanos de alto nível a fim de atender a demanda crescente em 

informática na educação. Entretanto, este programa, em sua origem, estava sob 

tutela da SEI – Secretaria Especial de Informática. Com o fim do governo militar as 

ações da SEI cessaram. O órgão diretamente responsável, pela execução financeira 

do projeto EDUCOM, o CENIFOR/FUNTEVÊ, considerou que a pesquisa não era 

prioridade. Assim, por um breve momento, toda a estrutura que amparava a 

produção científica no campo da informática educativa também ficou desarticulada. 

Somente em maio de 1987, a secretaria de informática do MEC assume 

definitivamente as ações de informática educativa. 

Superado este momento delicado para a pesquisa da informática na 

educação, começamos a perceber, ainda de maneira tímida, a expansão deste 

campo de pesquisas no Brasil. 

As políticas públicas em educação, no Brasil, a partir da década de noventa, 

adotaram um viés de incentivo cada vez maior ao uso de recursos tecnológicos, 

principalmente computadores nas escolas. Este período nos fornece os dados 

brutos que coletamos em nossas bases de pesquisa e que serão apreciados a 

seguir: Valente (1993 e 1997), Moraes (1993 e 1997), Kenski (1998), Pretto (1997), 

Menezes (1998) e Belloni (1998). 

Entretanto, no final da década de oitenta, junto com essa expansão no campo 

de estudos da informática na educação, no Brasil, outro fenômeno se expande em 

nível planetário numa velocidade assustadora e com um impacto ainda difícil de 

descrever: a internet. 

Castells (2009) nos lembra que a internet surgiu como resultado do processo 

da guerra fria na década de 60 e estava a cargo do Departamento de Defesa dos 

EUA. Segundo o autor:  

A internet originou-se de um esquema ousado, imaginado na 

década de 1960 pelos guerreiros tecnológicos da Agência de Projetos 
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de Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa dos Estados 

Unidos (a mítica DARPA) para impedir a tomada ou destruição do 

sistema norte-americano de comunicação pelos soviéticos, em caso de 

guerra nuclear. O resultado foi uma arquitetura de rede que, como 

queriam seus inventores, não pode ser controlada a partir de nenhum 

centro e é composta por milhares de redes de computadores 

autônomos com inúmeras maneiras de conexão, contornando barreiras 

eletrônicas. (CASTELLS, 2009, p.44) 

A partir desta estratégia de defesa foi possível através do desenvolvimento da 

tecnologia digital para fins de comunicação, estabelecer uma rede de comunicação, 

sem um centro de comando específico no território dos Estados Unidos, que em tese 

era invulnerável a ataques nucleares. Em 1º de setembro de 1969 a ARPANET 

entrou em funcionamento carregando em seu nome a homenagem aos seus 

patrocinadores. 

O fato da rede permitir a localização de pontos (nós) estabelecidos em 

universidades que colaboraram com o departamento de defesa dos Estados Unidos 

permitiu que os pesquisadores envolvidos no projeto também utilizassem a rede 

para sua comunicação. Castells (2009) cita as universidades participantes nesta 

pesquisa: Universidade da Califórnia em Los Angeles, Stanford Research Institute, 

Universidade da Califórnia em Santa Bárbara e Universidade de Utah. 

De acordo com o próprio Castells (2009) a partir de determinado momento 

tornou-se difícil separar o que era pesquisa militar do que era comunicação científica 

ou pessoal. Assim, “permitiu-se o acesso à rede de cientistas de todas as 

disciplinas” (CASTELLS, 2009, p.83). Em 1983 dividiu-se a rede ficando a 

ARPANET para fins científicos e a MILNET para pesquisas de cunho militar. 

Posteriormente, surgiram outras redes com finalidades de pesquisa acadêmica, no 

entanto, estas usavam a mesma estrutura física da ARPA-INTERNET. Em seguida 

passou a denominar-se apenas INTERNET, ainda sustentada pelo departamento de 

defesa dos Estados Unidos e operada pela Nacional Science Foundation - NSF. 

 Tecnologicamente obsoleta a ARPANET encerrou suas atividades em 28 de 

fevereiro de 1990. Em seguida a NFSNET – National Science Foundation começou 

a operar a INTERNET. Sua ação a frente da rede perdurou até abril de 1995 quando 
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toda a estrutura passou à iniciativa privada. Castells (2009) afirma que embora 

diversas entidades tenham se revezado no sentido de estabelecer alguma 

organização à rede, internacionalmente o que prevalece, são acordos multilaterais 

para atribuição de endereços de domínios no mundo todo, assunto que tem gerado 

bastante polêmica. De acordo com o autor: 

[...] Apesar da criação, em 1998, de um novo órgão regulador com 

sede nos EUA (IANA/ICANN), em 1999, não existia nenhuma 

autoridade clara e indiscutível sobre a Internet, tanto nos EUA quanto 

no resto do mundo – sinal das características anarquistas do novo 

meio de comunicação, tanto tecnológica quanto culturalmente. 

(CASTELLS, 2009, p.84) 

Foi a possibilidade, na década de sessenta, de criar pacotes digitais de 

transmissão com alto nível de eficiência que deu à internet a qualidade de 

comunicação tão explorada nos nossos dias. E a partir deste novo modelo de 

comunicação baseado na transmissão de pacotes digitais, no qual cabe ao 

computador a codificação e decodificação destas mensagens, vai se estabelecer um 

novo paradigma. 

No Brasil, a década de noventa marca um avanço no campo de pesquisa da 

informática em educação. Após as primeiras iniciativas que exploraram o 

computador como objeto de pesquisa, experimentações em diversas áreas, 

discussões sobre o melhor entendimento a respeito do conceito de tecnologia 

propriamente, e das tentativas de inserir o computador na sociedade brasileira por 

meio de diversas estratégias (Método LOGO, políticas de disseminação do 

computador, formação de recursos humanos), iniciamos os anos noventa com 

trabalhos que são fruto de pesquisa realizada no Brasil. 

 

 

4.2. Perspectivas teóricas e marcos conceituais 
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Maria Cândida Moraes (1993 e 1997) e José Armando Valente (1993, 1997 e 

1998) trataram com muita legitimidade o processo histórico e a trajetória da 

informática educacional no país. Os autores, protagonistas deste processo, 

descreveram de maneira singular, acertos e erros desta caminhada, objeto de 

análise no capítulo 3 desta investigação. 

Os dados brutos que complementam a análise desta década, produções que 

coletamos, do período de 1990 a 1999, trouxeram uma preocupação relacionada ao 

tempo e ao espaço neste novo contexto digital. Os trabalhos de Kenski (1997) e 

Belloni (1998) refletem esta preocupação. Com outro foco, Pretto (1997) lançou um 

olhar às políticas públicas em educação para questionar o processo de 

instrumentalização da internet numa nova perspectiva metodológica baseada em 

redes de comunicação. O professor Luis Carlos Menezes (1998) defendia a vivência 

do professor de sala com as tecnologias a fim de utilizá-las com finalidade 

pedagógica. Prado (1998) numa estreita ligação com o método 

construcionista/LOGO analisou a formação de professores a partir dos pressupostos 

oriundos do pensamento de Papert, difundidos por Valente e amplamente 

pesquisados no NIED/UNICAMP. Por fim, Quartiero (1999) focalizou seu estudo no 

processo de ensino aprendizagem com o foco na questão pedagógica do uso do 

computador. 

Valente (1993, 1997 e 1998), pesquisador influente, identificado com a 

inserção do computador como ferramenta de desenvolvimento cognitivo do 

educando, foi na década de oitenta e início da década de noventa, se não o 

principal, um dos principais articuladores entre a comunidade acadêmica brasileira e 

os centros pesquisadores do exterior, em especial o MIT - Massachusetts Institute of 

Technology. Relação esta construída com o objetivo de pesquisar e aplicar a 

linguagem/metodologia LOGO nas escolas públicas brasileiras. 

Para Valente (1993) a informática na educação sustenta-se numa base 

formada por quatro elementos: “o computador, o software educativo, o professor 

capacitado para usar o computador como ferramenta educacional e o aluno” 

(VALENTE, 1993, p.2). Obviamente, para a finalidade deste trabalho, o processo de 

formação deste professor no uso da tecnologia digital, é o que desperta maior 

interesse. Entretanto, não podemos descartar os outros aspectos. Segundo o autor, 
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o computador era utilizado na educação de duas maneiras: ensinar sobre 

computação (computer literacy) e ensinar através do computador. Na perspectiva do 

autor: “o ensino pelo computador implica que o aluno, através da máquina, possa 

adquirir conceitos sobre praticamente qualquer assunto” (VALENTE, 1993, p.3). 

Ao contrário das pesquisas que propunham a utilização de máquinas de 

ensinar com base na instrução programada, idealizada por Skinner, na qual a 

máquina ensinava o aluno, Valente (1993), proporá outro caminho. Nesta nova 

visão, o computador não é mais a máquina de ensinar, “não é mais o instrumento 

que ensina o aprendiz, mas a ferramenta com a qual o aluno desenvolve algo, e, 

portanto, o aprendizado ocorre pelo fato de estar executando uma tarefa por 

intermédio do computador” (VALENTE, 1993, p.9). É a partir do que o aluno ensina à 

máquina que este constrói conceitos e por conseqüência aprende. 

Esta perspectiva metodológica, baseada nos estudos de Seymour Papert, 

encontrava seus fundamentos pedagógicos, segundo Valente, no construtivismo de 

Jean Piaget. LOGO é uma linguagem de programação desenvolvida no MIT, por 

Seymour Papert. Suas características permitem implementar uma metodologia de 

ensino baseada no computador e seu fundamento construtivista pode ser assim 

entendido: 

[...] criar um ambiente de aprendizado onde o conhecimento não é 

passado para a criança, mas onde a criança interagindo com os 

objetos desse ambiente, possa desenvolver outros conceitos, por 

exemplo, conceitos geométricos. (VALENTE, 1993, p.13) 

Através do controle do processo de aprendizagem pelo aprendiz, partindo de 

projetos de interesse do aluno e propiciando à criança o aprender fazendo, sem 

preocupação com o erro, pois este permite por meio da depuração a revisão 

conceitual da aprendizagem, a atividade LOGO “torna explícito o processo de 

aprender de modo que é possível refletir sobre o mesmo a fim de compreendê-lo” 

(VALENTE, 1993, p.14) 

Sob a perspectiva da metodologia LOGO Valente (1997 e 1998) pesquisará a 

formação de professores e questionará como e qual formação o professor deve 

receber a fim de adquirir competência para o uso da informática na educação. 
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Porém, neste início da década de noventa, nos deparamos com um fenômeno 

avassalador: a internet. Na esteira desta revolução, em altíssima velocidade, 

observamos a decadência de uma metodologia fundamentada no uso do 

computador como forma de estimular o desenvolvimento cognitivo, e assistimos a 

ascensão de um modelo no qual o computador está mais próximo de um objeto de 

comunicação baseado na capacidade de codificar e decodificar pacotes digitais. 

Neste novo cenário, ao qual Castells (2007) denomina paradigma 

informacional, uma nova relação nasce entre a educação e o computador. Kenski 

(1998) as denomina de novas tecnologias de informação e comunicação - TIC. Este 

conceito agora trivial – TIC - coloca toda a metodologia baseada em programação 

de computadores para o desenvolvimento cognitivo do educando, fora do foco 

acadêmico. A relação entre educação e computador fundamentar-se-á a partir de 

agora no conceito de novas tecnologias de informação e comunicação. Neste 

sentido, a expansão da internet teve papel decisivo. 

Explorando a relação entre o espaço e o tempo no trabalho docente, Kenski 

(1998), ao igual que seus antecessores, iniciou o tema a partir da discussão do 

conceito de tecnologia. Porém, numa abordagem diferente da que encontramos até 

o momento, a autora significou a tecnologia enquanto ferramenta e memória. 

Tecnologia enquanto ferramenta, o que permitiu aos seres humanos 

distinguir-se de outros seres vivos, pois os seres humanos utilizaram os recursos 

existentes na natureza com a finalidade de obter algum benefício à vida. Assim, 

ossos, pedras e gravetos poderiam transformar-se em ferramentas úteis que em 

última análise poderiam garantir a sobrevivência, neste sentido criavam tecnologia. 

Esta concepção bastante tradicional do termo, não é nenhuma novidade. 

Lobo Neto (1982) ao final da década de setenta também relacionava a ação do 

homem consciente à transformação do ambiente que o cercava. 

Um sentido novo, para nós, surge a partir da significação da tecnologia 

enquanto memória. Kenski (1998) citando o autor Steven Rose afirma que “A cada 

época corresponde uma tecnologia. E, a cada tecnologia, uma memória” (KENSKI, 

1998, p.59). 
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Na atualidade, segundo a autora, as tecnologias de comunicação 

transformaram as formas de armazenamento e acesso tradicionalmente construídas 

pela humanidade e mudaram o sentido próprio do que é memória. O processo 

mental que conhecemos como memória passou a assumir um novo sentido graças à 

evolução tecnológica. A possibilidade de uma memória artificial agora é real. As 

mixagens, de um sem número de interpretações, em meios virtuais de 

armazenamento “oferecem perspectivas sem precedentes ao desenvolvimento não 

apenas da memória social, baseada em fatos vividos” (KENSKI, 1998, p.59). 

Esta banalização das tecnologias eletrônicas de comunicação e informação 

altera, segundo Kenski (1998), o papel da escola tradicional, antes lugar privilegiado, 

onde os conhecimentos teóricos eram apresentados. Hoje, diante das velozes 

transformações de nosso tempo, a escola não é mais o lugar onde o homem dedica-

se a sua formação sistematizada. Na atualidade, segundo a autora, “Não existe a 

possibilidade de considerar-se alguém totalmente formado” (KENSKI, 1998, p.60). A 

fugacidade e temporalidade do conhecimento em nosso tempo dão um caráter 

totalmente efêmero ao conhecimento. Da mesma forma, o espaço físico onde ocorre 

este conhecimento, não se concretiza, é virtual. 

A internet trouxe à discussão categorias que tradicionalmente se mantiveram 

numa concepção bastante linear. É o caso do tempo. Kenski (1998) argumenta que 

nossa moderna relação com o tempo é uma relação construída a partir da revolução 

industrial. Não mais o tempo da colheita, nem da duração dos dias, mas o tempo da 

sirene, o tempo do trabalho. No entanto, para a autora, a possibilidade que as novas 

tecnologias nos oferecem, permite uma nova relação com o tempo: 

[...] as tecnologias – velhas, como a escrita, ou novas, como as 

agendas eletrônicas – transformam o modo como dispomos, 

compreendemos e representamos o tempo e o espaço à nossa volta. 

O universo de aparelhagens de que nos servimos diariamente 

redimensionam as nossas possibilidades temporais e os nossos 

deslocamentos espaciais. (KENSKI, 1998, p.60) 

Neste sentido, não somente o tempo, mas o espaço, a memória, a história, a 

noção de progresso, a realidade, a virtualidade e a ficção são categorias 
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reconsideradas a partir das concepções implicadas pelo impacto que as novas 

tecnologias de informação e comunicação têm em nossas vidas. 

Partindo das categorizações que Lévy (1993) propõe para o conhecimento: a 

oral, a escrita e a digital; a autora apresenta as implicações que as novas 

tecnologias vão ocasionar a todas elas, e convoca os profissionais da educação 

para o desafio de encarar as novas tecnologias de forma crítica, a fim de conhecê-

las para saber suas vantagens e desvantagens, riscos e possibilidades. 

Kenski (1998) descreverá as três categorias de Lévy (1993): a oral, a escrita e 

a digital; e da fala significativa à autonomia do conhecimento oferecida pelos 

registros escritos, a autora argumentará que a tecnologia digital “rompe com a 

narrativa contínua e seqüencial das imagens e textos escritos e se apresenta como 

um fenômeno descontínuo” (KENSKI, 1998, p. 64). Esta descontinuidade representa 

outro momento na maneira humana de pensar e compreender. 

Esta descontinuidade no espaço e no tempo, expressa em diferentes 

produtos tecnológicos (CD, DVD, Sites de internet, Wikis, Redes sem fio, celular, 

vídeo-conferência, etc.), propõe um novo desafio ao professor. Porém, a formação 

deste mesmo professor não contempla estes aspectos da tecnologia, que para lá de 

meros instrumentos, já se estabeleceu como cultura.  

O quadro negro, o livro didático ou o caderno escolar, tecnologias 

seqüencialmente constituídas, fluxo contínuo de idéias e conhecimentos, construção 

linear do simples para o complexo, estão no saber-fazer do professor, sua formação 

ocorre na presença destes elementos e os reforça. Porém, na contemporaneidade, 

esta dinâmica rompe-se de forma abrupta. Não se trata apenas de adquirir 

conhecimento acerca da utilização dos instrumentos, mas da construção de uma 

nova relação, já durante a formação inicial do professor, com o conhecimento 

mediado pela tecnologia, para oportunizar o surgimento de ações/experiências 

pedagógicas contextualizadas com esta realidade, que em alguns momentos pode 

ser instantânea, mas mesmo quando não é, abre a possibilidade de (re)iniciá-la de 

qualquer espaço/tempo.    

Para Kenski (1998), as diferentes formas de compreender relacionam-se à 

metáfora descrita por Deleuze e Guattari (1995): a árvore e o rizoma. Nesta 
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representação a árvore representa a “lógica binária que predomina em múltiplas 

áreas tradicionais do conhecimento e mesmo nas mais modernas como a 

psicanálise, o estruturalismo e até a informática” (KENSKI, 1998, p.64). O saber 

específico, simbolizado pelo tronco da árvore, não estabelece nenhuma relação com 

outras áreas do conhecimento, outros ramos, apenas com o a idéia central. Nesta 

estrutura rigidamente constituída, o pensamento trata de “identificar e definir a 

especificidade dos saberes” (Idem, p.64), mantendo uma hierarquia, na qual os 

elementos constituintes recebem suas informações de uma unidade superior, 

concentradora do poder da memória. Esta lógica nos remete, segundo Kenski 

(1998): 

[...] ao conhecimento temporal e espacialmente articulado, 

estruturado em uma continuidade determinada e que, para ser 

compreendido, precisa respeitar os desdobramentos 

hierarquicamente estabelecidos nos campos específicos de cada 

ciência. (KENSKI, 1998, p.65) 

Já a metáfora do rizoma, revela uma imagem do mundo para o atual estágio 

do conhecimento humano. Nesta metáfora, cujos princípios são: conexão, 

heterogeneidade, multiplicidade e ruptura a-significante; não encontramos um ponto 

hierárquico central, em razão disso inexiste o sentido de uno, pois nesta 

multiplicidade não há sujeito nem objeto. O saber produzido em uma área da ciência 

pode ser utilizado e retomado em outra área “ressignificado e reconectado a outras 

concepções que satisfaçam as necessidades momentâneas de conceitualização” 

(KENSKI, 1998, p.65). Em síntese, o rizoma se encontra sempre no meio, não na 

média. Encontra-se onde a velocidade é maior, transformando os pontos em linhas 

que se interligam entre si. 

Neste sentido, a tecnologia digital, segundo Kenski (1998), é a ampliação de 

possibilidades, numa velocidade tal, que o conhecimento e as informações ganham 

uma transitoriedade que desobriga os sujeitos de retê-las como verdades. Nesta 

perspectiva, cabe ao professor uma nova percepção do mundo, a fim de orientar 

uma nova prática pedagógica baseada “na exploração de novos tipos de raciocínio 

nada excludentes” (KENSKI, 1998, p.68), permitindo uma multiplicidade de reflexões 

e relações com áreas aparentemente distintas. 
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Para finalizar, Kenski (1998) chama a atenção para o fato de que a formação 

docente não pode ser pensada ignorando o sujeito desta formação, e esta, não 

ocorre apenas nos cursos de formação, mas durante toda a vida profissional. Assim 

é necessário que este professor tenha oportunidade de familiarização com as novas 

tecnologias educativas, conheça seus limites e vantagens para que faça escolhas 

conscientes. Nesta caminhada a autora chama a responsabilidade aos professores, 

os quais precisam se tornar agentes, produtores e críticos de tecnologia 

educacional. Afinal, quem entende melhor o funcionamento da escola e da 

educação? 

Sem preocupar-se com conceituações acerca do termo tecnologia Belloni 

(1998) inicia seu texto questionando se a tecnologia e a formação de professores 

estão nos levando rumo a uma pedagogia pós-moderna. A autora parte da 

exposição dos ideais de educação e comunicação do projeto modernista, para, a 

partir deles, responder a este questionamento. 

Belloni (1998) argumenta que na difusão da concepção de homem moderno, 

entendida enquanto cidadão, moralmente autônomo, trabalhador livre e não mais 

servo ou escravo, a educação e a comunicação tiveram papel fundamental. A 

universalização da educação, direito de todos, deveria oferecer aos novos cidadãos 

a oportunidade de ler textos, sagrados ou profanos, adquirir os saberes e as 

técnicas desenvolvidas pela humanidade, a fim de, alcançar uma autonomia moral 

que eliminasse a intermediação da igreja católica, os comunicadores do antigo 

regime. 

Este paradigma racionalista, instrumentalista, de acordo com a visão da 

escola de Frankfurt, na qual a autora se apóia, pode ser entendido também como 

um processo civilizatório. Para além de um mero modelo de produção, a 

modernidade carregava em si a promessa de uma sociedade que acreditava no 

progresso infinito da humanidade, sustentada em dois pilares: a regulação e a 

emancipação. Embora ambicioso e revolucionário, o projeto da modernidade contém 

nele mesmo, segundo a autora, as dificuldades de sua realização. Posto que, as 

possibilidades infinitas que apresenta contrastam com “o déficit de seu cumprimento” 

(BELLONI, 1998, p.2) 
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Para Belloni (1998) a educação, na utopia iluminista, com seu objetivo bem 

definido de formar o homem moderno, emancipado, desempenhava um papel de 

relevância social, até aquele momento, inédito na história. É a escola da cidadania.  

Porém, durante a passagem da revolução industrial e do positivismo, de acordo com 

as idéias de Bourdieu e Passeron (1970), citados pela autora, a escola desviou seu 

ideal de escola emancipadora para uma instituição reprodutora de desigualdades 

sociais. 

Sem nunca deixar de ser um espaço de luta entre diferentes grupos 

sociais, a instituição escolar vai perdendo seu potencial 

emancipador, para ir se transformando em mecanismo eficaz de 

regulação. (BELLONI, 1998, p.3) 

A comunicação também sofre transformações e vê nascer um novo agente 

social: a opinião pública. A autora conclui então que a escola moderna, formadora 

do cidadão emancipado e autônomo surge “sob o signo da palavra impressa” 

(BELLONI, 1998, p.3). Imprensa esta, que em sua origem, contém uma conotação 

democrática e subversiva, que contrasta com a escola da pós-modernidade, 

formadora de um cidadão que deve ler e escrever “em toda as linguagens do 

universo informacional em que ele está imerso” (BELLONI, 1998, p.3). 

Qual o significado para Belloni (1998) de pós-modernidade? A autora, no 

início do texto, coloca em suspensão a pós-modernidade, enquanto paradigma, ao 

usar uma citação de Giddens (1992), na qual se lê que na pós-modernidade “as 

conseqüências da modernidade estão se tornando mais radicalizadas e 

universalizadas do que antes” (GIDDENS apud BELLONI, 1998, p.1). Ao retomar a 

questão, Belloni (1998), argumenta que aqueles ideais do projeto modernista 

desmancharam-se no ar sem nunca na realidade terem sido sólidos, numa 

referência a Berman (1988). Num primeiro momento da discussão a pós-

modernidade aparece como decorrente da modernidade numa perspectiva que 

remete a Giddens (1992), uma dicotomia. No entanto, ao retomar o tema a autora 

situa a pós-modernidade numa posição de total ruptura com relação à modernidade. 

Nesta ruptura, os grandes movimentos intelectuais e políticos da modernidade 

não passam de “metarrelatos” ou “metanarrativas”, não há lugar para o discurso 

universalista de consenso. Segundo a autora, todas as narrativas se equivalem, “o 
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relativismo culturalista aponta para a fragmentação infinita que acaba por uniformizar 

tudo na lógica da mercadoria” (BELLONI, 1998, p.4). Neste contexto, a escola é 

apenas mais uma entre muitas agências que servem para a disseminação da 

cultura, concorrendo de maneira desigual com as diferentes mídias. Para Belloni 

(1998), neste processo de transmissão da cultura e de socialização das novas 

gerações, a escola perde terreno e prestígio. 

Então qual o papel da escola neste turbilhão de imprecisão e insegurança 

conceitual? Já não temos mais a mesma referência conceitual de tempo e espaço. 

As redes de telecomunicação alteraram nossas concepções estruturadas com base 

no paradigma modernista, provocando um “redimensionamento de nossas noções 

de tempo e de espaço” (BELLONI, 1998, p.5). Então, como atribuir à escola neste 

momento histórico, a responsabilidade de emancipar o cidadão nos moldes do 

paradigma modernista? 

A autora sintetiza este conflito de paradigmas dizendo que: 

 [...] a escola do futuro tem de realizar a promessa moderna, 

iluminista, de emancipação, integrando-se ao universo da cultura 

pós-moderna: isso significa escola para todos com qualidade, isto é, 

com tecnologia e educação para o uso das mídias. (BELLONI, 1998, 

p.7) 

Neste sentido, seria preciso integrar educação e comunicação, campos que 

historicamente tem mantido posições conflitantes, atendendo unicamente a 

interesses próprios. A autora acreditava que no encontro da educação com a 

comunicação é que ocorria a socialização das novas gerações. Assim uma escola 

de qualidade deveria integrar as novas tecnologias de comunicação de modo 

eficiente e crítico. Belloni (1998) argumentava que seria função da escola 

contemporânea “formar cidadãos livres e autônomos, sujeitos do processo 

educacional” (BELLONI, 1998, p.8) pertencentes ao mundo informacional e 

informatizado. 

Neste mundo, fragmentado, tecnológico, informacional o papel do professor 

precisa ser redefinido. A questão é: Como formar o professor que esta sociedade 

informacional e informatizada exige? 
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Sem pretender responder a esta pergunta, Nelson Pretto (1997) ao final da 

década de noventa, enxergava um mundo em grandes transformações. Para decifrá-

lo, tratou de um elemento chave da contemporaneidade: as redes. 

O percurso da tecnologia digital, descrito pelo autor, origina-se em 1925 com 

a invenção da primeira calculadora eletrônica no MIT. Passa pela invenção do 

transistor em 1947. Reforça-se economicamente com a crescente miniaturização e 

barateamento dos componentes eletrônicos e populariza-se com o desenvolvimento 

de sistemas computacionais e uma tecnologia capaz de transmitir, codificar e 

decodificar pacotes digitais, por meio da aplicação em nível global do Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). A utilização desta tecnologia permitiu a 

ampliação e expansão da internet aos níveis que conhecemos hoje. 

Pretto (1997) toma como referencial o trabalho de Leila Dias (1995) para 

analisar o desenvolvimento das redes e da tecnologia digital em três fases. A 

primeira fase situada na década de setenta caracteriza-se pelo uso de pessoal 

altamente especializado, equipamentos de grande porte, com sistemas 

computacionais centralizados. Ainda durante a década de setenta, a segunda fase 

inicia-se com o avanço do processo de miniaturização, facilitando o surgimento dos 

microprocessadores e a integração de computadores por meio de redes de 

transmissão. A terceira fase instala-se a partir do aumento de processamento dos 

equipamentos, descentralização dos sistemas, enorme diminuição do custo dos 

equipamentos, surgimento de tecnologias que favorecem as conexões entre 

computadores e a consolidação da internet. 

Entretanto, Pretto (1997) lembra que o conceito de redes não é novo.  

Fundamentado mais uma vez em Leila Dias (1995) afirmava que o conceito de rede 

estabeleceu-se e ganhou força durante a expansão das ferrovias nos Estados 

Unidos da América “introduzindo novos elementos culturais, com reflexos na 

organização de todo o sistema social” (PRETTO, 1997, p.77). O autor toma de 

Benakoucke (1995) as características básica de uma rede: conexidade, 

conectividade, homogeneidade, isotropia e nodalidade. Por último, da análise de 

Castells (1996), cita as cinco características básicas de nossa sociedade e que 

“constituem o coração do paradigma da tecnologia da informação” (PRETTO, 1997, 

p.77). A primeira característica é que a informação é a própria matéria bruta deste 
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paradigma tecnológico. A segunda é a “penetração dos efeitos das novas 

tecnologias”. A terceira característica é a lógica própria das redes de comunicação. 

Por fim, a flexibilidade e a convergência das tecnologias específicas “num sistema 

altamente integrado, no qual cada tecnologia, separadamente, torna-se 

absolutamente indistinguível” (PRETTO, 1997, p.77). 

Estas características nos ajudam a entender como ocorre o funcionamento 

das redes. Ao mesmo tempo em que percebemos a importância de compreender o 

funcionamento desta tecnologia tão disseminada em nossa sociedade. A estas 

características Pretto (1997) acrescenta a idéia de equivalência, isto é, as redes 

atuais não se instalam em espaços vazios, pelo contrário, a existência destas redes 

de comunicação “pressupõem a existência de nós fortalecidos (valores/culturas 

locais) e, principalmente, com alto nível de visibilidade e flexibilidade” (PRETTO, 

1997, p.77). 

Neste contexto, com predomínio das redes eletrônicas de comunicação, 

valores culturais anteriormente restritos ao círculo local de abrangência de cada 

cultura, agora em rede, gozam da perspectiva real de realizar trocas com outros 

círculos culturais, ou melhor, interações em tempo real. Neste sentido, a educação 

tem papel relevante, pois não se trata apenas de oferecer equipamentos de última 

geração, com qualidade técnica de transmissão. Mais do que uma estrutura 

tecnológica apropriada, sem dúvida fundamental, é preciso “elementos culturais 

amplificados/produzidos/difundidos a partir das culturas locais” (PRETTO, 1997, 

p.78). 

Nesta sociedade informacional, somente uma transformação profunda no 

sistema educacional permitirá diminuir a distância entre o mundo da informática e da 

comunicação com o mundo da educação. O autor argumenta que é a partir de uma 

formação sólida dos profissionais da educação que poderemos atingir este objetivo. 

Deste modo a “transformação da educação passa necessariamente pela 

transformação do professor” (PRETTO, 1997, p.79). Todavia, se continuarmos 

trabalhando “do concreto para o abstrato, do próximo para o distante e do fácil para 

o difícil” (Idem, p.79), reforçando velhos paradigmas, corremos o risco de ignorar: 
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[...] completamente as transformações que estamos vivendo no 

mundo contemporâneo e os novos elementos que estão fazendo 

parte da realidade de nossos jovens e adolescentes (PRETTO, 

1997, p.79) 

Trata-se, segundo Pretto (1997), de uma transformação ampla, uma mudança 

de concepção da ciência, uma mudança de paradigma, no qual foi necessário 

abandonar a visão universalista para preocupar-se com a complexidade. 

Entender os novos processos de aquisição e construção do conhecimento, 

que emergem a partir de categorias como desordem, irregularidade, 

descontinuidade, tornou-se fundamental para compreender porque devemos dar 

importância às tecnologias de informação e comunicação nos processos de ensino e 

aprendizagem. No entanto, Pretto (1997) argumentou que a simples introdução 

destas tecnologias não garantia transformações. Seria preciso dedicar atenção à 

morfologia que a rede apresenta e ao papel da escola neste complexo emaranhado 

de conexões, tornando-a um nó visível, representativo, produtor de cultura 

tecnológica. Ao proporcionar a interação destes nós e ao permitir a exploração da 

aprendizagem colaborativa poderemos passar “então da inteligência coletiva para o 

coletivo inteligente” (LEVY apud PRETTO, 1997, p.80). 

É necessário, no entanto, segundo Pretto (1997), lembrar o papel decisivo 

que as políticas de Estado desempenham neste processo. Enquanto os projetos de 

modernização tecnológica na educação estiverem ancorados apenas numa 

perspectiva instrumental, recursiva, dificilmente conseguiremos realizar a 

transformação desejada no sistema educacional brasileiro. Durante décadas, 

segundo o autor, a educação serviu como “elemento complementar” para justificar o 

uso de tecnologia em projetos ligados ao setor de comunicação. O projeto SACI já 

citado anteriormente neste trabalho, é um exemplo. A expansão da televisão como 

meio educacional é outro grande exemplo. Pretto (1997), neste momento histórico 

que analisava, referia-se ao PROINFO – Projeto de Informatização das Escolas 

Públicas Brasileiras e à TV Escola. 

Ao analisar o PROINFO e a TV ESCOLA, a partir de discursos do ministro da 

educação da época, Ministro Paulo Renato, O autor concluía que se tratava, mais 

uma vez, da inclusão desta tecnologia na educação a partir de uma “perspectiva 
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instrumental” evidenciando-se uma linearidade contrastante com a simultaneidade 

necessária à interdependência entre os diversos subsistemas que compõem o 

Estado. Nesta visão a articulação entre esferas aparentemente distantes da 

educação ganham importância decisiva. Por este motivo o autor nos ensina que “As 

análises sobre o futuro da educação no mundo contemporâneo não podem ser feitas 

olhando-se apenas para o campo educacional” (PRETTO, 1997, p.83). 

O autor finalizou sua análise daquele momento chamando o Estado a assumir 

a responsabilidade de articular e incentivar a produção de conhecimento e cultura a 

fim de superar o uso destes artefatos tecnológicos na perspectiva de: 

[...] simples instrumentos metodológicos mais modernos que podem 

ser implantados de forma isolada e desarticulada, mantendo 

crianças, jovens, adolescentes e professores como meros 

consumidores de um conhecimento pronto que passa agora a 

circular e ser entregue via dita as novas tecnologias. (PRETTO, 

1997, p.84) 

Focado mais nos usos práticos da tecnologia, Menezes (1998) argumentava 

que era necessário enriquecer a vivência do professor para que este se 

familiarizasse com o uso das novas tecnologias, não só as Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação - TIC, mas também aquelas tecnologias não tão novas 

como a produção de jornais escolares ou a instalação de uma rádio escolar de modo 

a superar o “enciclopedismo acadêmico” (MENEZES, 1998, p.79) e promover uma 

metodologia que estimule a produção de cultura no interior do núcleo escolar com 

ênfase para o trabalho coletivo. 

Neste sentido as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC 

poderiam contribuir para o uso prático. Produzir a edição de um jornal escolar, 

realizando a editoração e diagramação de uma matéria a ser publicada com base 

nos recursos proporcionados por softwares amplamente utilizados nos laboratórios 

escolares seria uma proposta bastante viável. Preparar a programação de uma rádio 

escolar apropriando-se das técnicas de uso dos modernos meios de comunicação 

para realizar uma entrevista, por exemplo, ou realizar mixagens e incluir outros 

elementos digitais durante a programação também seia uma tarefa bastante 

apropriada. 
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Em suma, Menezes (1998) defende que a partir destas operacionalizações é 

possível contextualizar o conhecimento de modo que a partir destas práticas seria 

possível incluir aprendizagens relacionadas ao uso das novas tecnologias de 

informação e comunicação estimulando tarefas colaborativas entre alunos e 

professores. 

Identificada com a perspectiva construcionista/LOGO, Prado (1998), 

preocupava-se com o uso do computador na formação do professor. Os 

questionamentos da autora buscavam uma lógica capaz de inverter a deficiência na 

formação do professor nos cursos de magistério ao mesmo tempo em que 

constatava a importância e o compromisso na atuação deste professor nos anos 

iniciais da vida escolar. Qual seria o efeito da utilização da programação LOGO no 

processo de formação do professor? “Será que vivenciando os aspectos de uma 

nova forma de aprender, poderia despertar o desejo de repensar as concepções de 

ensino e aprendizagem?” (PRADO, 1998, p.9). 

A abordagem construcionista proposta por Prado (1998), parte da premissa 

do uso do computador com ênfase na programação LOGO para a resolução de 

problemas. Este ambiente computacional promoveria uma nova forma de 

aprendizagem. A partir deste pressuposto, foi possível refletir acerca das teorias de 

ensino aprendizagem utilizadas até aquele momento. Professores em formação, 

mediante o uso desta metodologia, estariam mais sensíveis para refletir sobre a 

necessidade de rever as formas tradicionais de ensinar/aprender. 

A autora defendia a necessidade de transformação de nosso sistema 

educacional. Porém, argumentava que a simples “modernização” do sistema 

educacional, por meio da instalação de computadores não era garantia de mudança. 

Necessariamente, os professores deveriam apropriar-se de maneira crítica do 

conhecimento que envolve o uso de computadores. A utilização de tais 

equipamentos, numa perspectiva tradicional de educação, na qual prevalece a 

transmissão de conhecimento, nos manteria com as características da escola criada 

no século XIX. Neste sentido, Prado (1998) defendia que o ensino de informática 

deveria estar contemplado nos cursos de formação de professores. 
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[...] não basta a escola adquirir recursos tecnológicos e outros 

materiais pedagógicos sofisticados e modernos. É preciso ter 

professores capazes de atuar e de recriar ambientes de 

aprendizagem. Isso significa formar professores críticos, reflexivos, 

autônomos e criativos para buscar novas possibilidades, novas 

compreensões, tendo em vista contribuir para o processo de 

mudança do sistema de ensino. (PRADO, 1998, p.14) 

Preocupada com o processo de formação dos professores, Prado (1998) 

ressaltava que a apropriação de determinadas teorias do conhecimento durante o 

processo de formação do professor ficavam no campo do discurso, já que ao se 

tornarem objeto de estudo nos cursos de pedagogia, a aprendizagem destas teorias 

ou deste conhecimento ocorria na perspectiva do método tradicional, enfatizando a 

reprodução, repetindo e repassando conhecimento. Segundo a autora “O que 

dificulta a aprendizagem é a maneira como as teorias são abordadas nos cursos de 

formação de professor” (PRADO, 1998, p.15). Com o objetivo de superar este 

problema, a fundamentação construtivista formulada por Piaget sintetizada na 

proposta construcionista de Papert, permitiria ao professor em formação vivenciar 

situações em ambientes computacionais nas quais ele pudesse “relacionar, 

comparar, diferenciar e integrar conhecimentos” (PRADO, 1998, p.15) 

desenvolvendo novas estruturas mentais de assimilação do conhecimento. Qual 

seria o papel do computador neste processo? 

A autora argumentou que o computador contribuiria proporcionando ao sujeito 

“refletir na e sobre sua ação” (PRADO, 1998, p.15) num processo denominado ciclo 

de aprendizagem, análogo ao proposto por Piaget, chamado de ciclo da assimilação 

e acomodação. Este ciclo se inicia com a criação de um modelo digital por meio de 

uma descrição, um processo de programação (Linguagem LOGO). Em seguida 

verifica-se sua validade durante a execução do programa. Estamos falando da 

criação de modelos digitais através de programação de computadores baseados em 

conceitos básicos da atividade humana. Uma simulação da realidade. 

A validade, ou não do programa, isto é, seu funcionamento ou não, dão ao 

aprendiz, a possibilidade de explorar, de rever seu procedimento previamente 

descrito durante o processo de programação. Segundo Prado (1998), neste 
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momento surge a possibilidade real de refletir acerca do conhecimento, por este 

motivo, o momento do “erro” é extremamente rico. Visto como um desafio, o erro 

“provoca desequilíbrio das estruturas cognitivas. Esse estado, quando superado e 

ultrapassado, ou seja, reequilibrado pela construção de estruturas melhoradas e 

majorantes, representa a fonte do progresso cognitivo.” (PRADO, 1998, p.17) 

A autora realiza uma breve revisão das concepções e teorias educacionais 

vigentes no Brasil do século vinte, e conclui que se esgotou o modelo de 

ensino/aprendizagem com base no paradigma industrial. A partir da chegada da 

sociedade do conhecimento, faz-se necessário uma nova concepção de educação 

capaz de atender aos anseios desta nova sociedade, entendendo na educação a 

formação de um novo profissional, capaz de superar a visão fragmentada imposta 

pela concepção mecanicista que vigorou até este momento. 

Nesse sentido, repensar a Educação não significa simplesmente 

acatar as propostas de modernização, mas sim, repensar a dinâmica 

do conhecimento de forma mais ampla, e, conseqüentemente, o 

novo papel do educador como mediador desse processo. Assim, é 

retomada a questão inicial: a formação do professor. (PRADO, 1998, 

p.25) 

Então, qual o resultado deste repensar a educação? Segundo a autora, a 

introdução de computadores nas escolas, ocorreu no sentido de adequar o conteúdo 

de determinada disciplina num software específico, isto é, Informatizou-se o 

conteúdo, modernizou-se do método. De acordo com Prado (1998) um 

aperfeiçoamento da instrução. Entretanto, a autora não solidariza com esta 

“modernização”. Prado (1998) defendeu a transformação do modelo educacional por 

meio da integração dos diversos conhecimentos numa perspectiva interdisciplinar, 

deste ponto de vista o computador sob a perspectiva LOGO teria um papel 

relevante. 

Afastando-se da questão LOGO, mas sem perder o foco na questão do 

conhecimento humano, Quartiero (1999) perguntava qual o avanço que esta 

tecnologia traria efetivamente ao processo de ensino e aprendizagem. A autora 

constatava a existência de um contingente razoável de técnicos e programadores 

em computação, psicólogos, neurolinguistas, engenheiros, entre outros, infiltrados 
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na problemática educacional, porém alertava para uma ausência de pedagogos. Por 

este motivo, trouxe a problemática para a área pedagógica. 

O quê estas tecnologias trazem de novo em relação aos materiais já 

utilizados? Sem duvidar da relevância das tecnologias computacionais na escola, 

cita os avanços oriundos da hipertextualidade, e da flexibilidade permitida pelo uso 

da dupla televisão/computador como elementos capazes de contribuir ao processo 

de ensino e aprendizagem. Entretanto, a autora deixava claro neste momento 

histórico, que ainda não havia clareza com relação à melhor metodologia de ensino 

e aprendizagem para fundamentar a utilização deste recurso tecnológico em sala. 

Em seu trabalho, Quartiero (1999) argumentava que o estágio de conhecimento 

destas tecnologias por parte dos usuários ainda era precário. 

Colocando o a discussão no âmbito pedagógico, sua principal preocupação, a 

autora evidenciava as relações estabelecidas entre aluno e professor. 

Neste sentido, a relação tradicional constituída com base na crença da sala 

de aula como o lugar do conhecimento, centrada na figura do professor, o detentor 

do conhecimento, constituído por sua vez num programa pré-definido, o currículo, 

desenvolvido numa lógica de complexidade crescente, num sistema seriado de 

organização de alunos, no qual este é apenas um receptor de conhecimentos, 

quebra-se na presença da informática. Supera-se esta relação a partir do momento 

em que alunos geograficamente dispersos passam a interagir num espaço de 

construção e troca de conhecimento, numa base tecnológica nova e inovadora. 

Quartiero (1999) lembra que muitos teóricos definiram esta nova sociedade 

surgida do desenvolvimento da tecnologia computacional, embora diferentes nomes 

e metáforas tenham surgido, o ponto em comum entre elas é que sem dúvida 

estaríamos entrando numa sociedade do conhecimento, e nesta sociedade o 

conhecimento é o recurso econômico fundamental. 

Num mundo que transcende o espaço físico, no qual representações 

cognitivas e modelos mentais podem traduzir-se por meio de modelos 

computacionais, ou seja, onde os locais e espaços do conhecimento podem ser 

simulados, o modelo tradicional de escola, de apreensão/construção do 

conhecimento deve ser revisto. 
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Este é o grande desafio colocado para nós, educadores, a partir das 

necessidades concretas das atuais relações sócio-política-

econômicas, que estão a exigir uma outra forma de atuação 

pedagógica, fundada em uma nova relação com o conhecimento. 

Torna-se prioritário analisar as continuidades e as rupturas presentes 

no espaço escolar, bem como as novas metodologias de ensino que 

representem uma real inclusão das tecnologias proporcionadas pelo 

atual avanço técnico-científico nas práticas pedagógicas. 

(QUARTIERO, 1999, p.6) 

Quais demandas brotam desta nova sociedade do conhecimento? Qual o 

papel do professor neste novo cenário? A partir destes questionamentos a autora 

propõe revisitar as teorias do conhecimento, rever como ocorre o processo de 

aprendizagem do sujeito. Quartiero (1999) cita os estudos da psicologia cognitiva de 

Piaget por entender que este autor trata das (re)construções do conhecimento a 

partir dos trabalhos que o sujeito realiza sobre as coisas, um imperativo neste 

contexto de formação de uma nova sociedade que surge exigindo uma nova relação 

entre aluno e professor. 

 

 

4.3 Computadores e Formação de Professores 

 

 

A informática na educação percorreu um longo caminho no Brasil. Nas duas 

décadas estudadas até este momento (oitenta e noventa) os recursos desenvolvidos 

a partir de sua base tecnológica se aprimoraram e diversificaram. Por sua vez estas 

transformações produziram verdadeiros desafios à educação e conseqüentemente à 

formação de professores no sentido de oportunizar que estes profissionais se 

apropriem verdadeiramente deste recurso tecnológico a fim de garantir o uso 

pedagógico dos mesmos. 
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A década de setenta foi de uma produção notoriamente escassa com relação 

às pesquisas deste tema no Brasil. Imaginamos que a situação política exercia um 

papel expressivo na sociedade e não contribuía para a produção de pesquisa em 

educação. Com um cunho notadamente tecnicista a maior parte da bibliografia de 

referência era de produções estrangeiras. 

Conforme observado nos capítulos anteriores, somente em meados dos anos 

oitenta, no Brasil, surgiram as primeiras pesquisas que tratam da relação entre 

educação e o uso de computadores. Entre formação de professores e a relação 

destes com o uso de computadores e as tecnologias de informação e comunicação 

somente a partir da década de noventa. 

É a partir do final da década de noventa, mais precisamente 1998, que no 

meio acadêmico o fenômeno da expansão do tema informática na educação, e da 

formação de professores para o uso destas tecnologias pode ser observado com 

clareza. Os dados disponibilizados pela CAPES nos ajudaram neste sentido. Com o 

uso de diversos descritores, como pode ser observado nos gráficos 1,2,3 e 4 

(abaixo), constata-se uma tendência crescente de estudos dedicados ao tema que 

só será interrompida em meados da década dos anos dois mil. Com forte retomada, 

nos anos seguintes sem novamente interromper a tendência ascendente. 

Creditamos este aumento acelerado e agressivo, entre aproximadamente 

1997 e 1998, à criação do PROINFO, programa instituído com a finalidade de 

sistematizar a disseminação da formação de professores para o uso do computador 

e da tecnologia, política que motivou pesquisadores a explorar este tema. Deste 

modo, percebemos o papel preponderante que o Estado tem à frente do 

desenvolvimento tecnológico, pensamento corroborado por Castells (2009). Este 

autor declara que: 

[...] O que deve ser guardado para o entendimento da relação entre a 

tecnologia e a sociedade é que o papel do Estado, seja 

interrompendo, seja promovendo, seja liderando a inovação 

tecnológica, é um fator decisivo no processo geral, à medida que 

expressa e organiza as forças sociais dominantes em um espaço e 

uma época determinados. (CASTELLS, 2009, p.49) 
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Lentamente e à medida que se consolidaram as políticas públicas de 

incentivo ao uso da informática e às tecnologias de comunicação, começou a 

estruturar-se um cenário favorável à expansão do uso do computador na educação. 

À medida que estas tecnologias se expandiam na sociedade, aumentaram as 

pesquisas referentes ao uso desta ferramenta no processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

                                                                                    Gráfico 1 

 

                                                                                  Gráfico 2 
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                                                                                     Gráfico 3 

 

 
                                                                                      Gráfico 4 

 
                                                                                      Gráfico 5 

A pesquisa sobre a formação de recursos humanos para o uso de tecnologias 

educacionais e do computador iniciada nos anos oitenta do século vinte, iniciada de 

maneira tímida expandiu-se. Surgiram preocupações com a formação do professor 

para o uso do computador e ganhou força o discurso de formar quadros de 

qualidade para o uso de diversas tecnologias de comunicação e informação como 

recurso de ensino. 
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Valente (1998) faz referência às primeiras teses de mestrado produzidas 

neste campo de estudos. É preciso observar, no entanto, que a perspectiva sob a 

qual ocorre este esforço de pesquisa toma como referencial teórico a metodologia 

LOGO.  

Valente (1993) e Prado (1998) argumentavam que o computador ajudaria o 

professor a transformar sua prática através da percepção dos processos de 

aprendizagem simulados na máquina. A formação destes professores ocorria na 

modalidade que hoje conhecemos como “multiplicadores”. Modalidade largamente 

difundida e utilizada até hoje. Longe de seus locais de origem os professores 

passavam horas em formação e depois retornavam às cidades/escolas. Porém, a 

descontextualização com que era tratada a formação não surtia os resultados 

desejados. Prado (1998) defendia que os cursos de formação deveriam contemplar 

o ensino de informática. 

Kenski (1998) buscou novas significações para a tecnologia, relacionando-a 

com a memória, ressignificando conceitos de uma área do conhecimento para 

outras, numa nova percepção de mundo, descontínua, não-linear, assimétrica. Para 

este novo mundo ela convocou o professor. É a ele, professor, que cabe a 

responsabilidade de perceber este novo estado de coisas. 

Belloni (1998) expôs a modernidade e a pós-modernidade. Para a autora a 

modernidade não conseguiu concretizar seu maior sonho, um homem emancipado. 

A escola acabou por perder sua identidade, não é mais a agência social de 

transmissão da cultura e do saber. Compete em desigualdade de condições com a 

tecnologia de informação e comunicação. Neste sentido, os professores também 

sofrem este processo de esvaziamento de suas atividades. Como reverter este 

quadro? A integração entre a educação e as modernas tecnologias de comunicação 

pode ser uma solução. Mas, não há como esquecer que na escola, o processo 

educacional cabe aos professores. Eles devem ser os primeiros a vivenciar durante 

sua formação a tecnologia da informática e da comunicação. 

Pretto (1997) argumentou que acima de tudo a escola deve ser produtora de 

cultura. Para este fim, a educação deve apropriar-se da tecnologia de redes e 

suplantar a coadjuvância da receptividade por um protagonismo na rede, produzindo 
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e disseminando cultura. Neste novo papel da escola, a presença de um professor 

integrado com a realidade das novas tecnologias de informação e comunicação é 

fundamental. Porém, este papel renovado do professor, passa por uma 

transformação da atividade docente. Mas, esta integração não pode ser alcançada 

com uma apropriação apenas instrumental dos elementos tecnológicos. Faz-se 

necessário prover o professor com elementos consistentes da cultura tecnológica 

informacional. Neste sentido acreditamos que a formação tem papel fundamental. 

Menezes (1998) defendeu a vivência do professor com as tecnologias, 

mesmo tecnologias não tão novas que já convivem há algum tempo com a escola, 

como o rádio e a produção de jornais. Segundo o autor, somente experiências 

concretas com a tecnologia podem oferecer ao professor subsídios para a utilização 

prática destes elementos. 

Preocupada com os rumos do computador e das tecnologias de informação e 

comunicação na escola, e com a “invasão” de especialistas de outras áreas, 

Quartiero (1999) perguntou qual a real contribuição destas tecnologias à educação.  

Em suma, os dados analisados revelam uma nova tendência para o uso do 

computador na educação. Distante da metodologia LOGO, o computador não 

aparece como o instrumento capaz de promover a aprendizagem por meio de 

abstrações matemáticas simuladas num ambiente computacional. Agora o 

computador aparece no conjunto tecnológico formado por ele e pela internet. Um 

conjunto que serve mais como plataforma de comunicação. Embora esta tendência 

não possa ser considerada predominante no fim da década de noventa, os 

processos de comunicação começam a ser um fator relevante ao novo fazer do 

professor. 

Outro aspecto importante, relacionado ao anterior e evidenciado por Pretto 

(1997) busca transformar a escola em pólo irradiador de cultura, fenômeno que 

aproveitaria a estrutura da rede telemática. Neste sentido, mais uma vez os 

processos de comunicação sinalizam que a atividade docente e consequentemente 

a formação docente deve caminhar em direções habitualmente inexploradas nos 

cursos de formação inicial ou continuada. 
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A preocupação de estudiosos como Quartiero (1999) dava sinais da “invasão” 

de especialistas de áreas da tecnologia da informática em direção ao campo da 

educação, porém o movimento inverso não é percebido. Sentimos este movimento 

como uma “colonização” do campo educacional, do qual muitos professores de 

ausentam. Obviamente, que estas percepções dizem respeito a um determinado 

momento histórico, localizado no fim da década de noventa. De certo modo, este 

período, no qual ocorreu um grande aumento no campo da pesquisa, pode ser 

considerado como um momento de transição. A partir deste ponto um grande 

volume de pesquisas com temas relacionando informática, comunicação e formação 

de professores tiveram inicio. 

O questionamento do paradigma modernista na educação também entra em 

processo de discussão neste período. O avanço destes recursos tecnológicos na 

educação, sua apropriação por grande parte da população, criam dúvidas quanto ao 

processo de linearidade com que a educação ocorre nas escolas. Principalmente 

com relação às categorias tempo e espaço, tema recorrente em autoras como 

Kenski (1998) e Belloni (1998). Se o professor não é mais o depositário do 

conhecimento, se a escola não é mais o lugar exclusivo do aprender, se os livros 

não mais detêm o monopólio do conhecimento adquirido ao longo da história da 

humanidade, então, como preparar o professor para este novo contexto social? Em 

quais tempos e espaços deve ou pode ser realizada a formação docente? E se esta 

formação não ocorrer durante a graduação inicial, como garantir a apropriação deste 

conhecimento durante a formação em exercício de modo que não repitamos erros 

aos quais Valente (1997) fazia menção na década anterior? 

O final da década de noventa nos oferece possibilidades imensas de refletir 

acerca do papel que a educação pode exercer no mundo contemporâneo. 

Entretanto, também nos ajuda a refletir sobre a formação que é dispensada àqueles 

que fazem de sua atividade o ensinar e aprender na escola. Numa sociedade tão 

complexa com a que se aproxima, na qual inúmeros elementos tecnológicos se 

incorporam à escola, em que categorias consolidadas (tempo e espaço) ganham 

novas dimensões, onde elementos de comunicação antes ignorados, agora passam 

a fazer parte do cotidiano. Porém, não enxergamos tais avanços no que tange a 

formação de professores para o uso do computador e das novas tecnologias, 
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encontramos poucos sinais de transformação na mesma proporção que se exige do 

professor diante de tantos elementos. 

Ao analisar os autores que fazem parte das referências bibliográficas dos 

estudos deste período da história no campo em que a educação se encontra com a 

informática, percebemos as novas demandas de uma sociedade caracterizada pelo 

cognitivismo, pela simulação e pela atuação em rede. Talvez se durante o processo 

de formação inicial ou continuada algumas destas idéias fossem colocadas em 

prática nos currículos dos cursos de formação inicial ou continuada dos professores 

poderíamos dar uma passo rumo ao paradigma informacional. 

Sem dúvida, uma grande referência é a obra de Castells (2009). Seu estudo 

sobre a expansão das redes de telecomunicação representa argumento forte para 

os pesquisadores do final da década de noventa, inaugurando um novo paradigma 

informacional, do qual a educação pode tirar grande proveito, desde que a formação 

dos professores se relacione com as demandas desta sociedade informacional. 

Outro autor extremamente citado nos trabalhos analisados é Lévy (1993). Sua 

contribuição no sentido de estabelecer uma ecologia cognitiva, fundamentada nas 

relações coletivas mediadas pela tecnologia, fundamenta o discurso de grande parte 

dos pesquisadores. 

O conflito entre modernidade e pós-modernidade abre espaço para autores 

como Giddens (1992) e Berman (1988) contribuírem nas fundamentações de Belloni 

(1998). Igualmente, posicionamentos mais críticos como Bourdieu e Passeron 

(1970) dão o tom do questionamento sobre o papel da escola diante deste novo 

momento mundial. Mas, não para por ai, Kenski (1998) traz as contribuições de 

Deleuze e Guattari (1995). 

A metáfora do rizoma, dos autores citados acima, seria a característica deste 

novo contexto informacional. Contraponto da metáfora da árvore, linear e hierárquica 

verticalmente, o rizoma apresenta novas possibilidades horizontais, velozes, sem 

ponto central, pelo qual circulam em alta velocidade mensagens que podem ser 

captadas por quem está presente na rede. 
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5 A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO - O MUNDO 

GLOBALIZADO – (Século XXI) 

 

 

5.1 Contextualização - O fortalecimento das redes de comunicação 

 

 

Não há como estabelecer precisamente o momento inicial do movimento que 

se convencionou chamar de “sociedade da informação”, “sociedade do 

conhecimento”, ou ainda, outras metáforas tais como “era da informação” ou “aldeia 

global”. Castells (1999), o mais citado dentre os autores referenciados em nossa 

pesquisa, acabou por reunir estes termos. Para ele um novo paradigma 

socioeconômico e cultural, denominado sociedade informacional. 

Neste novo contexto social predomina a ação da informação sobre a própria 

informação, por meio de tecnologias específicas, alterando a lógica do modelo 

industrial, no qual a informação agia sobre as tecnologias gerando novos artefatos 

industriais. 

Werthein (2000) fundamentou-se nas idéias Castells, e tomou deste autor as 

principais características desta sociedade informacional. De acordo com estas 

idéias, a informação seria a matéria prima desta nova sociedade. Agiria com alto 

grau de penetrabilidade, e enquanto parte integrante do cotidiano permearia todos 

os segmentos da vida, distribuída em uma lógica de redes de comunicação com alto 

poder de flexibilidade graças à reversibilidade de formas de transmissão, 

convergindo para uma série de equipamentos tecnológicos. Contudo, o autor 

questionava: Por que seria desejável promover a sociedade da informação? 

(WERTHEIN, 2000, p.73). 

Após as primeiras impressões deixadas pelo paradigma técnico-econômico, o 

autor acreditava que poderíamos beneficiar-nos dos pontos positivos que a nova 
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sociedade da informação tinha a oferecer. Entre eles, uma alternativa à dependência 

dos recursos energéticos reduzindo a degradação do meio ambiente, a possibilidade 

de potencializar trabalho cooperativo fundamentado na sinergia de diversos 

elementos descentralizados, uma capacidade criativa imprevisível, flexibilidade de 

processos organizacionais, e a convergência fruto da linguagem digital inerente aos 

recursos tecnológicos informacionais. 

Superado o modelo de produção anterior baseado no paradigma industrial, na 

nova base material de produção caracterizada pela informação, novas relações de 

trabalho surgem. Neste contexto, as tecnologias de informação e comunicação 

aumentam a demanda por profissionais altamente qualificados e bem treinados. De 

acordo com Castro (2005), 

[...] um novo perfil de qualificação é definido para o trabalhador, 

exigindo: escolaridade básica, capacidade de adaptação a novas 

situações, compreensão de tarefas complexas, atenção e 

responsabilidade, atitude de abertura para novas aprendizagens, 

criatividade e capacidade de comunicação grupal. (CASTRO, 2005, 

p.471) 

Neste cenário, a educação emerge como elemento necessário para suprir a 

demanda desta nova sociedade. Uma sociedade na qual a figura reguladora toma o 

nome de mercado. É sob a ótica, a do mercado, segundo Castro (2005), que se 

disseminam os novos conceitos fundamentais para a sociedade, a educação e 

conseqüentemente a formação de professores: competências, habilidades, 

empregabilidade e competitividade. 

Pretto (2006) identificou neste novo contexto global uma hierarquia 

diferenciada daquela que durante milênios acompanhou a humanidade. Agora 

tratamos em processos mais horizontais do que verticais. Hoje em dia é mais difícil 

encontrar “uma pessoa no topo do organograma” (PRETTO, 2006, p.20). E embora 

o autor faça questão de lembrar que uma rede não necessita obrigatoriamente de 

um sistema telemático para funcionar, a partir do momento em que esta nova 

estrutura passou a ser confiável, e se alastrou pelo mundo todo, estabeleceu um 

ambiente muito mais favorável às organizações em rede do que àquelas com 

comando vertical. 
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5.2. Perspectivas teóricas e marcos conceituais - Década de 2000 

 

 

A década dos anos dois mil inicia com o surgimento de uma nova sociedade. 

Que sociedade é esta? E qual o papel da educação e do professor nesta nova 

sociedade? 

 Werthein (2000), entre outros, buscou respostas a esta questão. Para o 

autor, a rede promovia relações criativas inimagináveis. Garantia flexibilidade, 

característica essencial do novo paradigma, e seria capaz de oportunizar processos 

de ensino/aprendizagem colaborativa. Devido à capacidade de reconfigurar o 

sistema, haveria maior disponibilidade para incorporar mudanças. Deste modo, o 

autor acreditava que os benefícios viriam em forma de avanços significativos para a 

vida individual e coletiva, colocando o conhecimento num novo patamar, 

estimulando a aprendizagem e a mudança. 

Ciente dos desafios que a sociedade da informação deveria enfrentar, o autor 

deixava claro que incontáveis avanços tecnológicos já estavam sendo alcançados: 

bibliotecas digitais, educação à distância, videoconferências, comércio eletrônico, 

etc. Seria necessário, contudo, superar desafios tais como a desqualificação para o 

trabalho numa sociedade em que a automação elimina os postos de trabalho, a 

ausência do domínio da informação num mundo no qual a informação seria matéria 

prima, a perda de privacidade e de identidade, entre outros. Segundo o autor, 

caberia à educação o enfrentamento destes desafios, aproveitar a morfologia de 

rede oportunizada pela internet, e explorar a fundo as características desta nova 

sociedade da informação com o objetivo de preparar o sujeito para viver nela. 

Diante de tantos desafios Werthein (2000) não esclarece como a educação e 

o professor, na prática, podem realizar esta tarefa, embora não seja a primeira vez 

que a educação é convocada a realizar tal feito. Apesar dos desafios e ciente das 

conquistas, a argumentação do autor distancia-se da realidade da sala de aula. 

Afinal, falar em aprendizagem colaborativa exige aprofundamento epistemológico 
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desta perspectiva educacional. Aprofundamento de aspectos abrangentes desta 

concepção, consciência crítica, afastando a ingenuidade na mera crença de que a 

existência de uma rede comunicacional estruturada seria condição necessária para 

dispensar uma boa formação de professores para o uso desta mesma rede e dos 

aspectos tecnológicos que elas suscitam. Neste aspecto Moran (2000) contribuiu de 

forma mais consistente. 

Para Moran (2000) a sociedade, ao final da década de noventa, estava num 

momento de grandes transformações. De fato ao findar o século vinte, o Brasil 

começava a vivenciar aspectos práticos da sociedade da informação e Moran (2000) 

vislumbrava oportunidades que poderiam surgir com sua chegada. A possibilidade 

de aprofundar-se em aulas com base na tecnologia telemática, aproveitando a rede 

física estabelecida para o funcionamento da internet representava, para Moran 

(2000), um desafio ainda inexplorado e promissor. 

A facilidade de acesso, proporcionado pela expansão da rede física de 

telecomunicações, o desenvolvimento da tecnologia de transmissão de dados, 

capaz de enviar/receber mensagens de imagem e som com qualidade antes 

inimaginável, e o barateamento dos computadores, permitindo o acesso à rede por 

setores amplos da população, são elementos decisivos, na visão do autor, de um 

novo momento ao qual a educação não pode fugir. O papel do professor seria 

comparável ao de um gestor do conhecimento, a “Um animador, um incentivador 

dos alunos na instigante aventura do conhecimento” (MORAN, 2000, p.2). 

Neste novo modelo de aula e de professor, idealizado por Moran (2000), 

mediado à distância pelo uso do computador e da internet, seria necessário que o 

professor soubesse como proceder para lidar com uma nova maneira de “dar aula”. 

Não só o professor, mas também as instituições de ensino precisariam rever seus 

métodos. Baseado na própria experiência esclarece conceitos importantes para o 

ensino mediado pela internet, classificando-os de ensino à distância, semipresencial, 

presencial e online. Cada uma destas situações mereceria uma abordagem 

diferente, porque são diferentes entre si e criam diferentes interações. Igualmente, 

os significados de tempo e espaço associados ao modelo da escola tradicional não 

poderiam mais ser aplicados a este novo modelo, a não ser em momentos 



 

 

102 

específicos de um encontro presencial. Tempos e espaços agora poderiam ser 

definidos com uma descontinuidade que foge ao convencional, ao linear. 

Esta discussão não é nova. Kenski (1997), já chamava a atenção às 

possibilidades oferecidas pelo ensino com base na telemática, usando a rede 

mundial de computadores. Contudo, Moran (2000) traz exemplos práticos 

vivenciados em seus cursos de pós-graduação. Sem cerimônia, o autor deposita 

grande parte da responsabilidade pelo sucesso do método à figura do professor. É 

neste sentido que o autor insiste em que o professor deverá agir com mais 

dedicação. Convencido desta transformação da atuação do professor, o autor 

escreve: 

O que muda no papel do professor? Muda a relação de espaço, 

tempo e comunicação com os alunos. O espaço de trocas aumenta 

da sala de aula para o virtual. O tempo de enviar ou receber 

informações se amplia para qualquer dia da semana. O processo de 

comunicação se dá na sala de aula, na internet, no e-mail, no chat. É 

um papel que combina alguns momentos do professor convencional - 

às vezes é importante dar uma bela aula expositiva – com mais 

momentos de gerente de pesquisa, de estimulador de busca, de 

coordenador dos resultados. É um papel de animação e coordenação 

muito mais flexível e constante, que exige muita atenção, 

sensibilidade, intuição (radar ligado) e domínio tecnológico. (MORAN, 

2000, p.) 

Diante deste novo “modelo” de professor e deste novo modelo de “dar aula” 

cabe perguntar: como o professor chegaria a este nível de animação e coordenação 

proposto pelo autor? Como garantir essa flexibilidade? 

Sabemos que entre as disciplinas que formam o professor não há alguma que 

tenha por objetivo esta finalidade. Observamos nos dados da pesquisa, que ainda 

impera uma formação que prima pelo individualismo, que não contempla ações de 

aprendizagem colaborativa, e nem dos fundamentos básicos do uso de 

computadores e das novas tecnologias de informação e comunicação mesmo com 

predomínio de tecnologias de ensino à distância nos cursos de licenciatura. 
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Entretanto, para o autor esta formação poderia ocorrer por meio de cursos de 

capacitação durante a atividade profissional, em cursos de formação continuada, 

baseado na proposta original de utilizar a internet para promovê-la. A vantagem de 

aproveitar a utilização destas tecnologias telemáticas possibilitaria a superação do 

modelo tradicional de comunicador de informações, papel tradicionalmente exercido 

pelo professor, para uma atuação com ênfase na participação coletiva, situação que 

a educação à distância, mediada pela internet seria capaz de promover facilmente.  

Acreditando, naquele momento, que a educação caminhava para uma 

aproximação entre o virtual e o presencial, o autor defendia um modelo hibrido de 

educação, que pudesse usufruir das potencialidades que a internet oferecia. Apesar 

de otimista, Moran (2000) não deixa de lembrar os principais problemas que deverão 

ser enfrentados, entre eles, a falta de experiência em gerenciar pessoas e a rigidez 

dos currículos. 

A importância dispensada por Moran (2000) à utilização da internet como 

ferramenta no processo de ensino e aprendizagem, contrastava com a visão de 

Barreto (2000). Transferindo o foco, da utilização da internet para o uso de 

multimídias, Barreto (2000) discutirá questões de cunho político que permeiam a 

utilização destas tecnologias na educação. Se Moran (2000) ressaltava os aspectos 

positivos que as tecnologias de informação e comunicação trariam à educação, 

Barreto (2000), numa visão crítica, apontará seu aspecto mais frágil, relacionado ao 

significado das mídias e multimídias no contexto educacional e sua relação com a 

formação de professores. 

A fim de fundamentar seu posicionamento, a autora argumentou que a escola 

historicamente apostou na mídia impressa e na comunicação interpessoal para levar 

a cabo o processo do conhecimento. Neste sentido, defendia que as multimídias 

remetiam a uma ruptura com “a circularidade do discurso pedagógico” (BARRETO, 

2000, p.2). Uma ruptura que se agravava pelo desconhecimento das condições de 

produção dos textos multimídia. Argumento com o qual concordamos, entretanto, 

nos questionamos se a respeito de velhas tecnologias, notadamente o livro didático, 

havia apreensão e conhecimento das condições de produção desta tecnologia por 

parte dos professores? Ou ainda, este conhecimento estava contemplado nos 

cursos de formação? 
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Para Barreto (2000) multimídias, tecnicamente falando, “é a tecnologia 

caracterizada por permitir a combinação, em um mesmo programa e sob forma 

digital, de diversas mídias: textos, imagens, sons, etc., em movimento” (BARRETO, 

2000, p.1). A partir desta disposição “ilustrativa”, a autora sustentava que as 

multimídias ofereciam uma versão atualizada do enciclopedismo, típico do 

iluminismo, para atender a um sonho antigo da humanidade: universalidade e 

interatividade. Apesar desta apresentação renovada, as multimídias, segundo a 

autora, não seriam garantia de mudanças no processo de ensino/aprendizagem, isto 

porque seria preciso a apropriação de modos de leitura específicos destes novos 

modos de produção, ou como diria a autora “redimensionar a questão mesma da 

leitura na escola” (BARRETO, 2000, p.3). 

Entre as preocupações de Barreto (2000) estava o fato de que a leitura na 

escola pelos meios tradicionais, os livros, despertavam habilidades como: 

interpretar, adquirir conhecimentos, parafrasear, analisar, criticar, avaliar, etc., ao 

mesmo tempo em que demandavam interpretações e sentidos possíveis nas 

relações com a leitura. Como então lidar com textos onde a escrita, sons e imagens 

estão unificados? Quais significados surgem de uma leitura na qual não há o que 

interpretar devido à rigidez de sua produção? 

Imaginamos aqui, numa analogia aos cursos de licenciaturas e da pedagogia, 

que estes mesmos meios tradicionais fazem parte dos recursos empregados durante 

a formação de professores. Desenvolvem-se as mesmas habilidades, através dos 

mesmos meios. Então, questionamos se neste novo contexto histórico, diante de um 

novo paradigma, a formação destes professores, não estará ultrapassada? 

Obviamente, que não se trata de desvalorizar estas habilidades, mas de incorporar 

novas, capazes de lidar com a complexidade, com a descontinuidade, com a 

atemporalidade que os textos multimídias propõem. 

Paradoxalmente, a autora lembra que grandes expoentes das novas 

tecnologias, entre eles Nicolas Negroponte, abriram mão do uso das multimídias e 

recorreram ao livro em papel para publicar suas idéias. A justificativa de Negroponte, 

seria que as multimídias, não deixavam espaço para a imaginação e para a fantasia. 

Mais assustador é o fato de que investida numa roupagem tecnologicamente 

atraente, qualquer bobagem poderia tornar-se interessante. Entretanto, esta mesma 
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atratividade da qual toda produção de multimídias é dotada, fragilizaria o aspecto na 

qual deseja ser universal. As diferentes linguagens da qual é constituída mereceriam 

diversas leituras e resultariam em diversos significados. 

Estes aspectos, segundo a autora, evidenciariam a prática de uma 

modernização conservadora, transferindo conteúdos tradicionalmente impressos em 

livros para computadores através do uso de programação e de recursos de design, 

sem maiores rupturas com aquilo que já vem ocorrendo nas escolas. 

Outra fonte de preocupações para autora estava relacionada à política oficial 

para a formação de professores. Barreto (2000), analisou o discurso do ministro da 

educação, e as ações da SEED – Secretaria Especial de Educação à Distância. 

O então Ministro da educação, o Sr. Paulo Renato Souza, em conferência no 

BID – Banco interamericano de Desenvolvimento – mostrava-se preocupado com o 

fato de que os professores “Não aprendem a ensinar. Desse jeito, como vamos ter 

uma boa educação?” (BARRETO, 2000, p.7). Na perspectiva da autora, se os 

professores não conseguem ensinar, então a lógica seria propor uma remodelação 

dos cursos de formação. Por outro lado, cita as metas da SEED, entre as quais 

destacava: “Levar para a escola pública toda a contribuição que os métodos, 

técnicas e tecnologias de educação à distância podem prestar à construção de um 

novo paradigma para a educação brasileira” (BARRETO, 2000, p.7). O fato, no 

entanto, que espanta a autora é que o questionamento do então ministro e a 

construção deste novo paradigma propõem ser resolvidos por um “sistema 

tecnológico - cada vez mais barato, acessível e de manejo mais simples” 

(BARRETO, 2000, p.7), marcas da presença de um autoritarismo neotecnicista, 

comandado pela lógica mercantilista, com um profundo determinismo tecnológico. 

Assim, o foco voltava-se para a formação de professores, aspecto que mais 

nos interessa. Numa crítica ácida, Barreto (2000), fundamentada em Chauí, 

argumentava que a formação de professores não passava de uma transmissão 

rápida de conhecimentos. Comparava a formação inicial com uma produção em 

série de docentes rumo ao mercado de trabalho, que logo seriam descartados por 

ele, desaparecendo completamente a marca essencial da docência, isto é, a 

formação. Deste modo, a tese de Barreto (2000) relacionava o uso das multimídias e 
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das novas tecnologias de informação e comunicação à desfiguração da atividade 

docente em seu aspecto de formação, desvalorizando-a, em oposição a uma 

modalidade em expansão no que tange a formação de professores: a formação 

continuada; valorizada e enriquecida, segundo a autora, pelo massivo volume de 

recursos para sua realização, e equacionada pelos meios tecnológicos de educação 

à distância e pelo conjunto de multimídias. 

Intensamente preocupada com aspectos econômicos que sobrepujavam 

aspectos pedagógicos na educação, Barreto (2000) destacava a atuação do Banco 

Mundial e a submissão por parte do governo brasileiro às ações deste. As políticas 

praticadas pelo Brasil, na época, no campo da educação, pareciam procurar atender 

mais ás necessidades econômicas ditadas pelos agentes internacionais, do que às 

necessidades de melhoria da qualidade na educação. Assim, a aquisição de 

materiais didáticos na forma de multimídias atendia ás solicitações vindas do 

exterior. 

Esta tese reforça a idéia da educação como justificativa para manter a relação 

de dependência econômica de países periféricos face às nações centrais, 

desenvolvidas. Este viés econômico na educação também é defendido por Zamora 

(1982), Pasqualotto (2004) e Pretto (1999) entre outros. 

A partir da implementação desta política educacional vinculada a interesses 

econômicos hegemônicos, se entende que o desempenho dos alunos passará a 

depender muito mais das tecnologias apresentadas a eles, sejam velhas ou novas, 

do que da atuação dos professores, estes por sua vez, subentende-se, poderiam ser 

senão descartáveis, bem menos influentes e por que não disser menos necessários 

na formação dos sujeitos.  

Esta lógica, perversa em nosso entendimento, praticada neste período 

histórico, contribuiu para ampliar a expansão das tecnologias de informação e 

comunicação pelo país. Porém, mais do que de defender seu uso ou argumentar a 

favor de sua exclusão da escola, nosso objetivo, entre outros, é evidenciar e 

compreender alguns aspectos externos que influenciam a educação e que muitas 

vezes passam incólumes durante a formação inicial do professor.  
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Para Barreto (2000), ações de caráter econômico estariam na raiz desta 

política do Banco Mundial aceita pelo Brasil, e diziam respeito à concessão de 

empréstimos ao país. Este “acordo” provocaria, segundo a autora, um efeito 

colateral devastador: a quebra do monopólio do professor no processo da educação, 

substituindo-o por tecnologias modernizantes. Aspecto que ficaria claro pela forma 

como estes recursos tecnológicos estariam colocados aos professores, isto é, de 

uma forma acrítica e aligeirada, em oposição ás possibilidades que a própria 

tecnologia estaria oferecendo, ou seja, novas mediações a partir da leitura destes 

novos textos, aprofundamento da formação profissional e o redimensionamento da 

produção das mesmas. 

Multimídias também foi tema de Alonso (2000), a autora relacionou este tema 

com a organização do trabalho docente. Ciente das transformações pelas quais 

passara a educação ao longo do tempo, descreveu como o exercício da docência se 

constituiu enquanto profissão. Estabeleceu sua origem no processo de formação das 

sociedades modernas, durante os séculos XVI e XVII. Vinculou este processo à 

emergência de um sistema capitalista e à criação de uma classe média, o que exigiu 

dos Estados nacionais a inclusão de uma massa populacional tradicionalmente 

excluída, reforçando a idéia da “necessidade de “liberar” seus cidadãos da 

ignorância” (ALONSO, 2000, p.3). Argumentou que o exercício da docência, 

inicialmente, caracterizou-se por um modesto rol de conteúdos a ensinar, constituído 

basicamente de alguns elementos culturais, a escrita e o cálculo. 

Esta trajetória profissionalizante estaria marcada, segundo a autora, por uma 

divisão interna, fruto da obrigatoriedade do ensino básico em detrimento da 

escolarização não obrigatória, ou seja, a educação secundária e superior. Pese as 

diferenças internas que marcariam inicialmente o exercício da docência, para a 

autora o importante é que desde a profissionalização do professor, as 

transformações ocorridas no mundo exigiram das nações maiores cuidados com a 

educação e neste processo os professores acabaram excluídos das decisões sobre 

objetivos, métodos e conteúdos.  

Com a chegada do novo milênio e o processo de globalização, observa-se 

“um conjunto de transformações estruturais que vão implicar em novos papéis 

profissionais e, mais pontualmente, em novos papéis na profissão/professor” 
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(ALONSO, 2000, p.4). Neste sentido, os modestos elementos culturais que faziam 

parte do saber docente no início da profissionalização contrastarão com elementos 

de alta complexidade cultural relacionados à expansão dos sistemas educativos na 

história recente. Tornou-se possível, então, verificar uma “mobilização” na busca da 

constituição de uma nova “profissionalidade” do professor. Neste movimento, a 

autora identificava quatro categorias como capazes de influenciar a organização do 

trabalho docente: A crítica da razão e do relativismo cultural, a concepção 

mercantilista do conhecimento, a idéia humanizadora, e mudanças tecnológicas 

somadas à complexidade social crescente. Neste novo papel, o professor, não 

deveria levar em conta apenas aspectos superficiais deste novo cenário social, 

sejam eles a questão da formação para o mercado, o eficientismo escolar ou as 

tecnologias de informação, mas considerar aspectos relacionados à identidade 

profissional, profundamente ligada à formação epistemológica, ao contexto sócio-

histórico, ao conhecimento profissionalmente construído e às perspectivas 

pedagógicas capazes de estabelecer um projeto político pedagógico consistente. 

Neste sentido, a escola deveria ser referência de análise crítica.  

A ruptura com a tradição da transmissão oral e escrita associada à 

descentralização da figura do professor como depositário de toda fonte de 

conhecimento seriam a evidência das transformações produzidas pelas tecnologias 

de informação no âmbito da profissão docente. 

A consciência de que existe uma ruptura singular na forma de se 

produzir e se socializar o conhecimento e que não existe mais 

alguém que possa deter, em si mesmo, o conhecimento produzido ou 

em produção, são fatores que determinam enormemente, o 

resignificar das práticas educativas instituídas... É, então, nessa 

ruptura que podemos situar as transformações por que passa a 

profissão docente. (ALONSO, 2000, p.7) 

Diante disso, a autora destacava a questão do currículo e a velocidade da 

produção e socialização do conhecimento como elementos importantes a preservar 

na cultura docente. Assim, a renovação da esfera curricular permitiria uma leitura 

crítica de um mundo permeado por imagens e mensagens produzidas pelos meios 

de comunicação de massa, contribuindo para que o sujeito possa exercer uma 
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leitura “dos signos e significados culturais que subjacem à produção dos meios de 

comunicação” (ALONSO, 2000, p.8). 

Dotadas de uma complexidade maior, as multimídias, por se constituírem não 

de um, mas vários elementos tecnológicos integrados teriam uma influência ainda 

inexplorada sobre os processos de aprendizagem. Diferente da lógica linear da 

leitura de livros ou de outros elementos tecnológicos como o rádio e a televisão, as 

multimídias permitiriam, pela forma como são constituídas, uma exploração sem um 

ponto de início ou fim. O problema, segundo a autora, residiria no fato de que os 

professores estariam distantes do modo de produção destes elementos 

tecnológicos, mantendo uma relação próxima apenas com o produto final. O 

resultado disso? Estaríamos criando uma pseudo-autonomia do sujeito, na medida 

em que, apesar das “vantagens” do produto, como a anunciada interatividade, o que 

teríamos de fato seria uma renovação dos velhos métodos de reprodução do 

conhecimento com maior controle graças aos recursos da informática. Assim, 

segundo a autora, a fim de evitar o “fetichismo” decorrente da utilização das novas 

tecnologias, ou simplesmente afirmar/negar seu uso, seria preciso a “articulação e 

desenvolvimento de pressupostos interdisciplinares, a necessidade da coordenação 

e da constituição do trabalho docente e a renovação metodológica em uma opção de 

desenvolvimento educativo mais tecnologizado” (ALONSO, 2000, p.9). 

Neste quadro a inserção das multimídias na escola em projetos integrados, 

significativos aos alunos, deveria deixar de lado modelos fragmentários, autoritários, 

de mão única e estimular metodologias colaborativas de aprendizagem. Alonso 

(2000) fundamentava-se em Martin Rodrigues (1997) para a análise dos projetos 

multimídias, este por sua vez, destacava três dimensões a serem consideradas: 

educativa, tecnológica e comunicativa. Educativa, no sentido de questionar as 

teorias de aprendizagem produzidas até o momento. Tecnológica para questionar 

quais meios, suportes, equipamentos a utilizar, e comunicativa em razão do 

protagonismo a que estarão submetidos os agentes da produção multimídia no 

contexto da organização do trabalho pedagógico. 

Para a autora, deveríamos deixar de lado a crença de que as multimídias ou 

as novas tecnologias de informação e comunicação determinam o trabalho docente. 

Elas definem um novo quadro social que reorganiza a velha hierarquia linear 
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estratificada em níveis de complexidade crescente. Novas formas de produção e 

socialização do conhecimento e novas formas de aprendizagem efetivam-se em 

redes de colaboração e cooperação, que retiram da escola convencional o 

monopólio da criação/transmissão do conhecimento. Neste contexto o papel do 

professor ganha notoriedade na medida em que este continuará a decidir quais os 

meios e recursos mais adequados, participando tanto da elaboração como da 

seleção dos elementos para a formação que pretende atingir. 

Diversas atribuições e temáticas de discussão surgem a cada momento no 

cenário da formação de professores para o uso do computador e das novas 

tecnologias de informação e comunicação, porém, com certa freqüência o tema é 

retomado com foco na questão tecnológica. É o caso do artigo de Oliveira (2001). 

A autora parte da significação de três conceitos: tecnologia, educação e 

mediação. Para ela, tecnologias seriam “produtos da ação humana, historicamente 

construídos, expressando relações sociais das quais dependem, mas que também 

são influenciadas por eles” (OLIVEIRA, 2001, p.1). Sobre educação, argumentou 

tratar-se de uma relação de caráter social, cujo trabalho resume-se em produzir e 

reproduzir a existência humana a partir de relações socialmente constituídas, dotada 

de intenção e compromissada em superar relações de desigualdade, exploração, 

dominação e exclusão. Argumentava que o conceito de mediação deveria ser 

substituído por intermediação. Entendendo que o conceito de mediação tecnológica 

sugere uma linearidade e um determinismo próprios de uma estrutura rígida que 

apenas liga uma prática pedagógica a outra. Ao contrário, o conceito de 

intermediação estaria em consonância com a pluralidade de relações que se 

estabelecem entre diversos campos do conhecimento. 

A autora argumentava que a tecnologia educacional, no Brasil, na década de 

setenta e oitenta, foi concebida sob uma perspectiva positivista: tecnologia enquanto 

“recurso supostamente neutro” (OLIVEIRA, 2001, p.2) utilizado em sala de aula. 

Obviamente, durante este período, forçosamente conviveria com a crítica 

correspondente a esta concepção e uso. Neste contexto, professores e 

pesquisadores reuniam-se de acordo com áreas de interesse, categorizadas pela 

autora em Informática na educação, Informática educacional e Informática educativa. 

Permanecendo assim, aproximadamente até a divulgação da LDB/96, quando as 
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discussões acerca das concepções, ainda polarizadas com base nas concepções 

pró e contra citadas anteriormente, centradas na tecnologia educacional, deslocam-

se da para a informática. 

A partir de meados da década de noventa, segundo a autora, o 

reaparecimento das tecnologias na educação estaria ligado a três hipóteses: 

revisitação da tecnologia educacional, o modelo de competência e o mito da 

tecnologia. Estas hipóteses estariam vinculadas e seriam fortemente promovidas 

pelo poder econômico. Assim, a revisitação da tecnologia educacional, agora sob a 

ótica da empresa flexível, justificaria a introdução de computadores no processo 

organizacional da escola, no processo de ensino/aprendizagem, e enquanto objeto 

de estudo por parte da comunidade escolar, isto é, conteúdo específico inserido na 

matriz curricular. O problema estaria em oferecer este recurso de maneira 

descontextualizada, ao ignorar processos sócio-históricos de produção destes 

artefatos. Outro problema seria desconsiderar as relações estabelecidas em 

decorrência da transposição do método fordista para a educação as quais estavam 

comprometidas com certo modelo de produção, agora em transformação. De acordo 

com Oliveira (2001) estas relações envolvem a produção de uma nova cultura, 

pautada em novas relações de produção que não devem ser desconsideradas. 

Relacionada à hipótese anterior estaria o modelo de competência, 

intimamente ligado ao paradigma da “empresa flexível e integrada” (OLIVEIRA, 

2001, p.3) defensor da formação de sujeitos preparados para ingressar no mercado 

de trabalho com as competências necessárias para o desempenho da oferta de 

tarefas neste novo contexto socioeconômico. 

Neste sentido, defende-se o uso de novas tecnologias de cunho 

informacional nos processos escolares de formação de novos 

trabalhadores, que estariam sendo requeridos pelo estágio atual de 

desenvolvimento tecnológico, por um processo didático-pedagógico 

que não deveria e não poderia ser atrasado (OLIVEIRA, 2001, p.3) 

Os reducionismos inerentes a esta posição fragilizam-na por entender a 

reestruturação produtiva como único caminho a seguir, e ao equacionar questões 

educacionais nos limites das questões econômicas e empresariais. 
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A última hipótese, relacionada às anteriores diz respeito às melhoras 

significativamente qualitativas no processo de aprendizagem e de desenvolvimento 

do aluno em decorrência do uso do computador. Nesta perspectiva, a tecnologia 

estaria dotada de um “caráter sagrado e perene” (OLIVEIRA, 2001, p.4) dando 

origem o conhecido mito da tecnologia. Em síntese a autora argumentava que a 

visão da tecnologia envolve aspectos limitantes, estaria passando por um processo 

de apropriação pela comunidade educacional desprovida da contextualização 

exigida pelo atual estágio de desenvolvimento do modo capitalista de produção, 

denominado de novo paradigma tecnológico. 

Para entender o paradigma tecnológico, Oliveira (2001) toma como base 

teórica os estudos de Castells (1999 e 2000). Nesta perspectiva, esta sociedade 

tecnológica estruturou-se sobre a base material do capitalismo reorganizando-o, 

reprogramando-o, mas sem destruí-lo, integrando fluxos contínuos de informação 

que circulam ao redor do planeta, apreendidos por comunidades colaborativas numa 

morfologia de rede. Neste novo cenário, novos sujeitos e novas identidades 

surgiriam em oposição à tendência globalizante e unificadora da rede. Compreender 

esta sociedade não se resume a compreender as transformações econômicas e 

apreender seus recursos tecnológicos, mas oferecer espaço ao entendimento das 

transformações culturais. 

Para compreender melhor as implicações deste paradigma tecnológico no 

âmbito da educação em nosso país, Oliveira (2001) analisa brevemente o Livro 

Verde (Brasil, 2000), expoente das diretrizes para a implantação de uma sociedade 

do conhecimento no país. As metas societárias, segundo a autora, fundamentavam-

se sob dois aspectos, de um lado, os benefícios econômicos oriundos da sociedade 

da informação, reflexo de um mundo globalizado e altamente tecnológico e do outro 

a promessa de uma sociedade mais justa e culturalmente diversificada. Neste amplo 

contexto, a educação teria como papel impulsionar a sociedade do conhecimento, 

através do uso de tecnologias de informação e comunicação nas mais amplas 

aplicações em educação e tratar as tecnologias como conteúdo do sistema 

educacional, promovendo a alfabetização digital. 

Diante deste panorama a autora procura desmistificar algumas premissas da 

sociedade tecnológica ao argumentar, por exemplo, que: as tecnologias de 
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informação e comunicação não são condição suficiente ou necessária para a 

formação crítica e criativa do aluno, a sociedade da informação não está pautada em 

valores como justiça social, democratização de bens materiais e simbólicos, não lida 

com artefatos tecnológicos neutros e não viabiliza o acesso ao conhecimento da 

humanidade. Estes artefatos tecnológicos estariam sim, comprometidos com uma 

diretriz de consumo, própria deste novo reordenamento do sistema capitalista. 

Finalmente Oliveira (2001), conclui que a informática deveria ser objeto de 

estudo a partir de experiências diretas com a educação, das práticas realizadas nos 

processos de ensino e aprendizagem. Concomitantemente, seria preciso estudar em 

profundidade a questão cultural da informática, por exemplo, em seus aspectos de 

interação, e questionar em que medida a internet poderia colaborar para a criação 

de uma perspectiva intercultural. Este espectro de estudos permitiria compreender 

melhor os efeitos do avanço da informática no campo educacional e daria maior 

consistência aos usos dos recursos tecnológicos com os quais a sociedade como 

um todo e o professorado de maneira específica estariam relacionando-se. 

Encontramos em Moran (2000), Alonso (2000) e Barreto (2000) evidências da 

responsabilidade a que o professor está submetido na utilização da informática e 

das novas tecnologias de informação e comunicação, as multimídias, por exemplo, 

no processo de ensino e aprendizagem. Também fica claro que este momento 

requer, na visão destes autores, uma nova postura do professor a qual estaria 

relacionada com a entrada destes elementos tecnológicos na escola e com o 

surgimento da chamada sociedade da informação. Este movimento, se é que pode 

ser chamado assim, exigiria um novo paradigma educacional, identificado com as 

idéias de Moraes (1993). Neste novo modelo encontramos referência, nos estudos 

dos autores analisados, a métodos de ensino colaborativo, estruturado na morfologia 

de redes, produto desta sociedade informacional. 

Sem esquecer o contexto político no qual se desenrolam estas ações. Posto 

que, a educação não se realiza fora do contexto social. Quais diretrizes poítico-

educacionais orientavam a formação de professores na sociedade da informação? 

Tosta e Oliveira (2001) perguntavam se seria possível mudar o espaço escolar e sua 

organicidade a partir da inclusão do professor facilitador. O professor facilitador seria 

um profissional, escolhido entre os professores das unidades escolares, com um 
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duplo objetivo, multiplicar os conhecimentos a respeito das novas tecnologias de 

informação e comunicação junto aos demais profissionais da mesma unidade 

escolar e ter sob sua responsabilidade a gestão dos NTEs – Núcleos de tecnologia 

educacional - instalados nas escolas, os laboratórios de informática. Deste modo, a 

política de formação de professores para o uso da informática e das novas 

tecnologias estaria em consonância com as diretrizes das políticas públicas 

expressas pelo MEC. 

As autoras também questionavam se a introdução de computadores na 

escola romperia com o modelo transmissional de informações em favor de um 

modelo mais interativo de ensino e aprendizagem. De fato em sua pesquisa, Tosta e 

Oliveira (2001), apontavam para extremos de otimismo e pessimismo no ânimo dos 

professores, explicados por uma suposta predisposição à mudança com a 

descrença numa real mudança dentro da escola devido às condições extremamente 

frágeis de infra-estrutura física e das condições políticas, burocráticas e pedagógicas 

que enfrentariam enquanto apresentadores de novas ferramentas nos processos 

educacionais. Neste sentido, as autoras destacavam a relação que se 

(re)estabelecia entre o fenômeno da educação e da comunicação a partir da 

consolidação do paradigma informacional, sem esquecer que ambas encontram 

seus fundamentos no estabelecimento da racionalidade iluminista, embora sua 

finalidade e constituição fossem muito diferentes. 

Com base nestes pressupostos as autoras verificaram como ocorria a 

disseminação e apropriação da informática na escola. Tosta e Oliveira (2001) 

chamaram a atenção ao fato de que nas escolas pesquisadas não havia no projeto 

pedagógico indicação do uso destas ferramentas. Fato relevante já que este item 

seria critério para a instalação dos equipamentos de informática na instituição. Outro 

dado interessante colhido pelas autoras são relatos de professores das unidades 

pesquisadas nos quais se elege a falta de tempo como um dos principais obstáculos 

para o aperfeiçoamento do uso do computador com finalidade no processo de 

ensino e aprendizagem. Contudo, as autoras identificaram em outros professores a 

vontade de aprender e de se capacitar para a inserção das tecnologias na escola 

“demonstrando uma postura favorável e mais aberta para se repensar o papel do 

professor numa realidade social e educacional da qual a tecnologia é parte” (TOSTA 
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e OLIVEIRA, p.12, 2001). Mas, acrescentam que apesar desta postura mais 

motivadora, ainda seria grande o desconhecimento do contexto que envolve o uso 

do computador e das novas tecnologias de informação e comunicação. 

Ao analisar os projetos educacionais no qual se insere o uso do computador 

nas escolas pesquisadas, concluem que ocorre um uso instrumental do computador 

e de seus recursos, não havendo uma profundidade maior no aspecto de interação 

ou de interdisciplinaridade por parte do corpo docente. Consideram, ao final do 

trabalho, que o uso destas tecnologias por si só não garante uma melhora da 

qualidade no processo de aprendizagem, ao mesmo tempo a pesquisa não permite 

concluir que “houve mudanças substantivas na organização e na pedagogia das 

escolas” (TOSTA e OLIVEIRA, p.15, 2001). Finalmente as autoras argumentaram, 

ante a timidez com que os professores encaram o uso da tecnologia em suas 

práticas, que o esforço por parte dos professores facilitadores não estaria surtindo o 

efeito desejado, deste modo, continuaríamos a conviver com a lógica transmissional 

de conteúdos, sem conseguir superá-la mesmo com a presença das tecnologias na 

escola. 

Ao longo da análise dos documentos coletados percebemos a importância 

que a figura do professor adquire frente à utilização da informática e das novas 

tecnologias de informação e comunicação. Para além do domínio técnico do uso dos 

dispositivos, nota-se a necessidade da contextualizar o uso destes elementos, 

considerando no processo de ensino e aprendizagem metodologias colaborativas 

cujo objetivo seria permitir maior interatividade de conhecimentos. Porém, a lentidão 

com a qual se desenrolam as ações no campo social na qual a educação pública 

acontece, criam desarticulações entre os atores do processo. Se por um lado o 

professor deve adequar-se a um novo modelo de sociedade, outras instituições, 

entre elas o governo, também deveriam rever seu papel e sua atuação. 

Pretto (2002) em seu artigo Formação de professores exige rede! Lembrou os 

altos valores que deixaram de ser investidos na educação nos primeiros três anos 

após a aprovação da lei geral das telecomunicações, em 1997, pela ausência de 

regulamentação do Fundo de Universalização dos Serviços das Telecomunicações - 

FUST. 
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Para o autor, a lentidão das instâncias político-governamentais na 

regulamentação da lei atrasou, em pelo menos três anos, a instalação de 

equipamentos de conectividade nas escolas, adiando a expansão da infra-estrutura 

de telecomunicações e o acesso a rede de computadores. Após este lento inicio, 

ainda estaríamos diante de um desafio gigantesco, em virtude da extensão territorial 

a ser coberta. No entanto, Pretto (2002) analisou em que condições estavam 

escolas nas quais já ocorria a instalação destes equipamentos. 

As principais críticas do autor eram dirigidas à política do MEC. Em especial, 

ao papel desempenhado à época pelo Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional 6- PROINFO - na tentativa de conectar as escolas públicas a rede 

mundial de computadores. Na visão de Pretto (2002), a chegada destes 

equipamentos na escola sem a devida transformação do sistema educacional, 

mantinha o caráter “hierárquico, vertical e centralizado” (PRETTO, p.4, 2002) dos 

gestores das políticas públicas educacionais, fortalecia a técnica em si e valorizava o 

treinamento em detrimento da educação. Esta última, entendida enquanto uma 

realização humana, que objetivava a incorporação a uma vida plena.  

Para Pretto (2002) as políticas de educação estariam perfeitamente 

articuladas. Seu argumento baseava-se nas práticas do MEC e explicavam-se no 

conjunto formado pelos parâmetros curriculares nacionais e pelos sistemas 

nacionais de avaliação. No centro do processo verificar-se-ia o papel relevante 

assumido pelas tecnologias, fortemente amparado pela destinação de verbas, com 

incentivo a formação aligeirada em cursos de ensino à distância em oposição aos 

decrescentes investimentos em pesquisa e à desvalorização da carreira docente. 

O autor declarava que, como em outras épocas, “Aos professores já começa 

a ser imputada a culpa do não-funcionamento do sistema, de um sistema tão atual e 

moderno, e já com intensa presença dessas tecnologias” (PRETTO, p.5, 2002). 

Neste panorama descrito pelo autor, o sentimento é de que as políticas de educação 

adotadas naquele momento histórico estariam em consonância com o modelo 

tecnológico identificado com a sociedade do conhecimento e seriam a solução aos 

problemas educacionais, o problema seriam os professores. 

                                                 
6 Criado pela portaria nº522, de nove de Abril de 1997, do Ministério da Educação, o programa tinha como nome 
original PROINFO – Programa Nacional de Informática na Educação. 
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Contrário a este pensamento Pretto (2002) defendia que a solução para esta 

visão distorcida, seria valorizar a construção de um currículo nas escolas, realizar 

um esforço no sentido de articular melhor as políticas de educação com as 

instituições formadoras de professores, valorizar o professor, e superar a 

desarticulação sistêmica das diferentes etapas do ensino. Como exemplo desta 

desarticulação, Pretto (2002) citou que nas reuniões e congressos do PROINFO, 

ficava evidente que não se desejava a participação, envolvimento ou colaboração 

das instituições públicas de ensino superior. Para o autor, naquele momento, estaria 

tentando cumprir-se a legislação com a velocidade necessária para atender o artigo 

87 da Lei de Diretrizes Básicas. Este artigo estipulava que ao fim da década da 

educação, todos os professores atuantes nos sistemas de ensino deveriam ter 

concluído curso superior ou deveriam ser formados em serviço. Neste sentido, para 

o autor, havia uma necessidade de certificação destes profissionais a fim de cumprir 

a lei. 

De fato, para atingir tal objetivo, o governo federal esperava uma “explosão” 

de projetos de cursos com base na metodologia de ensino à distância. Pese às 

dificuldades iniciais de implementação de tais projetos, ficou, segundo o autor, um 

embrião que aos poucos foi consolidando-se por meio da estruturação de diversos 

consórcios de universidades públicas. Diante das dificuldades de consolidar um 

modelo de iniciativa pública e frente às criticas de aligeiramento do processo de 

formação, algumas das iniciativas foram simplesmente abandonadas. O autor citou 

entre as justificativas para cancelamento destes cursos, a impossibilidade de atingir 

um grau de qualidade considerado satisfatório e relacionou o compromisso destas 

políticas públicas à orientação de agentes econômicos de organismos internacionais 

com OCDE e Banco Mundial. 

Pretto (2002) concluiu que a informática e a tecnologia podem ser elementos 

de enriquecimento do processo educacional, mas seria injustificada sua inserção no 

processo de ensino e aprendizagem a partir da lógica da entrada do país num 

modelo econômico global que atende apenas a interesses dos agentes financeiros. 

Eles devem ser utilizados e pensados a partir de uma perspectiva única, a da 

escola, sob a liderança do professor, valorizado e combatente dos processos de 

verticalização do sistema. 
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Se houve dificuldades em emplacar iniciativas públicas para a difusão de 

projetos de educação à distância, isto não ocorreu no setor privado. Vislumbrando 

um novo mercado consumidor estas iniciativas despontaram com força no início do 

novo milênio.  

Para Belloni (2002) pedagogia e tecnologia sempre andaram de mãos dadas. 

Seja na preparação para o uso do arado seja para o uso do computador, o processo 

educacional encarrega-se de preparar as novas gerações para o domínio das 

técnicas disponíveis na sociedade. No atual contexto de proliferação de artefatos 

tecnológicos, de todo tipo, o processo de socialização, antes papel da escola, 

concorreria com as novas mediações surgidas da interação dos seres humanos com 

os elementos da alta tecnologia, frequentemente confundida, graças ao papel 

mediatizador da comunicação publicitária, com ciência. 

Como resultado das transformações tecnológicas, econômicas e culturais, 

amplamente difundidas na sociedade, as novas gerações desenvolveram novas 

formas de perceber o mundo. Assim, a linearidade e a análise, comum aos sistemas 

escolares de um passado recente, deram lugar a modos mais autônomos e flexíveis 

de aprendizagem, capazes de transformar a escola numa instituição obsoleta face a 

emergência de modelos tecnológicos mais autônomos e interativos. Estes, 

impulsionados graças ao novo estágio do capitalismo global, encontrariam 

vantagens e criariam novas mercadorias, entre elas a educação à distância. 

[...] com o sucesso incontestável dos sistemas midiáticos de vocação 

mundial (televisão e internet), o campo educacional aparece como 

uma nova fatia de mercado extremamente promissora, na qual o 

avanço técnico em telecomunicações permite uma expansão 

globalizada e altas taxas de retorno para investimentos privados 

transnacionais. (BELLONI, p.4, 2002) 

Para a autora, graças à proximidade fornecida pelo avanço da tecnologia das 

telecomunicações, estava superada a questão da distância entre o sujeito 

aprendente e o sistema ensinante, assim o foco voltar-se-ia para a “mediatização 

técnica da mensagem educacional” (BELLONI, p.7, 2002). Conceito bastante 

complexo, interpretado pela autora como “a concepção, fabricação e o uso 

pedagógico dos materiais multimídia” (BELLONI, p.7, 2002). Virilio (1996) nos ensina 
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que “mediatizado significava literalmente estar privado de seus direitos imediatos”. 

Neste sentido, o processo de mediatização técnica ao qual Belloni (2002) fez 

menção tem relação com o processo subjetivo de conquista da liberdade e 

autonomia, ou sua ausência, com o qual a educação tem compromisso. Assim, para 

a autora é especial o cuidado que deve ser dispensado à mediatização técnica. Esta 

deve respeitar os contextos e a diversidade dos estudantes, do contrário corremos o 

risco de oferecer como alternativa, mensagens educacionais totalmente excludentes 

do direito ao exercício da liberdade e da autonomia. 

Belloni (2002), em sua análise identificou quatro grandes aplicações para a 

educação à distância, no Brasil, ao longo da história recente: Formação de 

professores, Educação popular, Televisão escolar substitutiva e Formação 

continuada ou educação ao longo da vida. Nestas iniciativas, observou certas 

características de ação do poder público que podem ser traduzidas num caráter 

“tecnocrático, autoritário e centralizador que as destina necessariamente a 

resultados medíocres, senão ao fracasso” (BELLONI, 2002, p.9). Em contrapartida, 

iniciativas de cunho privado ganhavam espaço e se estruturavam graças a verbas 

públicas. Diante deste quadro a autora concluía: 

[...] encontramos as mesmas contradições, que caracterizam a 

história da educação no Brasil: de um lado, a contradição entre a 

teoria das custosas propostas tecnocráticas concebidas nos 

gabinetes e a prática da falta de condições reais de sua efetivação; e 

de outro, o (aparente) conflito entre o setor público com suas 

políticas equivocadas que criam um mercado florescente, livre de 

restrições para o lucro do setor privado. (BELLONI, 2002, p.20)   

Diante desta afirmação sentimos certo desconforto ao pensar que a educação 

tornou-se um campo de experimentações superficialmente avaliadas em relação aos 

seus efeitos de médio e longo prazo. Experiências nas quais o papel dos entes 

públicos garantiria uma fundamentação legal e jurídica, que serviria para a 

sobrevivência e expansão de interesses alheios aos interesses da educação pública.   

Para finalizar a autora ressaltava que do ponto de vista do ensino à distância 

(oferta) a qualidade do serviço não seria tão ruim, a fragilidade maior estaria na 

outra extremidade, ou seja, na aprendizagem (demanda), já que nossa tradição 
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cultural para o auto-ensino praticamente inexiste, e a motivação diminui quando o 

complexo estrutural é falho, por exemplo, nos aspectos de transmissão em lugares 

distantes dos grandes centros. Assim, as propostas fracassam ao estarem centradas 

nos processos de ensino e não nos processos de aprendizagem.  

Se por um lado a iniciativa privada aproveitava os novos mercados na esteira 

das reformas estruturais e estruturantes do Estado, determinadas pela política 

neoliberal globalizante, ao gosto das agencias financeiras internacionais, por outro, 

era preciso uma articulação política que colocasse em andamento este processo no 

país. Para Silva Jr. (2003), a mudança do modelo industrial promovido na era 

Vargas findava com a chegada ao poder de Fernando Henrique Cardoso. Este 

momento histórico seria propício para elevar o Brasil a um novo patamar de 

desenvolvimento. As reformas de Estado, atendendo às políticas neoliberais, 

comprometidas com a redução da influência estatal na economia, e em todos os 

setores da cadeia produtiva, tinham como propósito, acabar com o chamado estado 

do bem estar, ao mesmo tempo em que promoviam uma série de reestruturações 

nas instituições e na sociedade. Para o autor, a reforma educacional de meados da 

década de noventa é um exemplo desta mudança paradigmática. 

Paradigmática por que, em razão dela, todo o sistema educacional será 

modificado para atender às políticas com base numa nova racionalidade capitalista, 

marcada pela eficiência, mercantilismo e pelo resultado. Dentro deste cenário o 

autor indagava “quais são as tendências de formação dos professores, em particular 

no contexto desse movimento reformista da educação no Brasil” (Silva Jr. 2003, p.4). 

Suspeitando a manutenção da lógica do capitalismo universal, o autor, acreditava 

que os processos de formação de professores se dariam com base na formação à 

distância. 

Estruturadas pela SEED – Secretaria de Educação à Distância, estes 

programas - PROINFO, TV ESCOLA e PROFORMAÇÃO, teriam como principais 

objetivo respectivamente, a introdução das novas tecnologias de informação e 

comunicação nos processos de ensino e aprendizagem, a promoção da formação 

continuada para professores em exercício e da formação específica a professores 

em exercício que ainda não a possuíam.  
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No âmbito do PROINFO a formação dos usuários destas novas tecnologias 

se efetivaria através da formação de multiplicadores, em universidades de referência 

(públicas ou privadas), escolhidas pela sua “excelência” na área. Diante disto, o 

autor questiona a institucionalidade da educação à distância e da formação do 

professor. Para ele, as reformas do Estado, criaram uma relação entre o poder 

público e as instâncias civis até aquele momento desconhecidas. O Estado formula 

e avalia as práticas de formação de professores à distância, enquanto à sociedade 

civil organizada caberia a execução das tarefas, 

Tais linhas de ação parecem demonstrar o critério norteador das 

escolhas de políticas de formação e capacitação de professores: o 

uso intensivo das novas tecnologias educacionais e, talvez, a relação 

custo/benefício como definidora do tipo de exercício dessas 

atividades formativas. (SILVA Jr., 2003, p.6) 

 Diante desta realidade, o autor argumentava que a formação à distância 

estaria fundamentada teoricamente numa concepção cognitivista, instrumental, 

ignorando o caráter da educação enquanto prática social. Nesta perspectiva, a 

educação à distância apresenta-se orientada pela racionalidade mercantil, fruto das 

mudanças estruturais características deste remodelado capitalismo, agora presente 

em todas as esferas sociopolíticas. Mercadoria acessível e barata, 

instrumentalizando o sujeito, permitindo-lhe transitar pelo mundo tecnológico do qual 

faz parte, porém privando-o do conflito, da contradição e da tensão próprias de 

qualquer processo formativo. 

Estes primeiros anos do segundo milênio trazem uma discussão bastante 

acirrada a respeito do papel do Estado nos processos de introdução das novas 

tecnologias de informação e comunicação no contexto da sociedade da informação. 

De fato, podemos observar que o foco da discussão a respeito das tecnologias 

deslocou-se do uso do computador para o uso de recursos de telecomunicação e 

multimídias. O computador como recurso tecnológico de ensino e aprendizagem no 

qual se centrava o processo, pelo que podemos observar nos artigos analisados, 

ficou em segundo plano. O uso da informática, neste novo estágio, resume-se às 

aplicações multimídia, os quais em sua produção sofrem os processos derivados 
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das linguagens de programação, e ao uso da internet como sistema de comunicação 

permitindo o ensino à distância. 

Com relação à formação de professores para o uso destas tecnologias, os 

dados revelam fortes críticas às políticas adotadas pelo governo até este momento, 

direcionadas principalmente à SEED, com forte argumentação de que o uso das 

tecnologias de informação e comunicação ocorreria de uma maneira instrumental, 

com forte apelo de certificação a fim de atender às exigências dos organismos 

internacionais. Outra crítica bastante recorrente é a que a utilização destas 

tecnologias estaria acontecendo fora do contexto escolar, sem projetos pedagógicos 

consistentes, inviabilizando o potencial existente nas multimídias, nos computadores 

propriamente e na internet. 

Este breve panorama é corroborado por Barreto (2003 e 2004). Em dois 

artigos a autora analisa as políticas do MEC para a formação de professores e a 

entrada das novas tecnologias da informação e comunicação sob influência da 

sociedade da informação.  

Consideradas uma presença constante no discurso pedagógico, estas 

tecnologias permeiam todos os espaços educacionais, a ponto de não deixar 

dúvidas do lugar central que ocupam, porém sem conseguir verdadeiramente 

delimitar seu espaço e seu raio de ação. Para a autora, a inserção das tecnologias 

na educação sustenta desde neologismos culturais como “cibercultura” cunhado por 

Pierre Lévy (1999), à simulação de uma realidade próxima da extinção, expressa por 

Jean Baudrillard (1991) em “simulacros e simulação”. Passa por “novos formatos 

para as mesmas novas concepções de ensino e aprendizagem” (BARRETO, 2003, 

p.1) encontradas em Moran (2004) até chegar, com usos específicos, na tentativa de 

proporcionar mudanças qualitativas na prática pedagógica. 

Para Barreto (2003 e 2004) o uso das tecnologias na educação passa pela 

justificativa para a expansão do capitalismo tardio, concretizado no que conhecemos 

como sociedade da informação. Neste contexto, no qual o público e o privado se 

misturam para promover uma sociedade mais eficiente e um Estado mais “enxuto”, 

as novas tecnologias de informação e comunicação jogam um jogo para o qual não 

foram chamadas. Descontextualizadas de suas relações originais agora se infiltram 
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com força no meio educacional no qual se recontextualizam como ferramentas de 

ensino e aprendizagem, porém, “não são meras ferramentas (...) são a 

materialização da racionalidade de uma certa cultura (...) de um modelo global de 

organização do poder” (BARRETO, 2003, p.1). Neste sentido, a questão central para 

a autora é como estes instrumentos tecnológicos serão incorporados aos processos 

pedagógicos afastando-se de leituras simplistas, do fetichismo e da mitificação dos 

mesmos. 

Para iniciar sua análise a autora estabelece o conceito de divisor digital, 

entendido como “uma linha divisória demarcando os territórios dos incluídos e dos 

excluídos do acesso às tecnologias digitais” (BARRETO, 2003, p.5). Este divisor 

digital expresso em publicações de organismos internacionais (OCDE e Banco 

Mundial) caracterizaria a dependência das economias de países emergentes em 

relação às economias centrais e sintetiza-se não na presença ou não da tecnologia, 

mas na forma de acesso às mesmas. Como exemplo, a autora analisou o artigo da 

publicação “Technowlogia” que tratava de formação de professores e tecnologia. 

Nele, fica claro que em relação aos países desenvolvidos a tecnologia é tratada 

como recurso continuo, isto é, formação inicial, depois em serviço, articulada com 

pesquisa, teoria e prática, um cuidado sistêmico. Já com relação aos países e 

desenvolvimento, ao abordar o mesmo tema, a publicação reduz o uso da tecnologia 

apenas ao ensino à distância. Neste entendimento a autora acreditava na existência 

de um Apartheid educacional. 

No âmago desta política de uso da tecnologia na educação como recurso de 

ensino à distância, com forte apelo de certificação de professores, estaria a política 

econômica imposta pelo BIRD com especial interesse na redução do papel do 

Estado no financiamento da educação e igual redução de custos do ensino. Assim, a 

prioridade dos empréstimos para os gastos com educação seriam direcionados a 

bibliotecas, material didático e livros em detrimento de formação de professores e 

salário dos mesmos. Este discurso de ordem econômica fundamentado na 

racionalidade instrumental, extrapolando o papel da tecnologia, beneficia o uso de 

materiais em detrimento da relação social com a qual a educação estaria 

comprometida. 
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Assim, os organismos internacionais concluíram que o monopólio do 

conhecimento detido pelo professor poderia ser quebrado por meio 

da intensificação do uso de tecnologias de informação e 

comunicação (...) Um único docente pode atender a um maior 

número de estudantes, permitindo cortar custos, com a vantagem 

adicional de uma formação docente mais flexível e condizente com o 

mundo globalizado: preferencialmente à distância e em menor 

tempo! (BARRETO, 2003, p.6-7) 

Outro ponto de análise importante no qual a autora se detém refere-se ao 

esvaziamento da expressão trabalho docente. Cada vez mais, segundo ela, 

substituída por atividade ou tarefa docente, o que confere um caráter instrumental ao 

exercício da profissão, que estaria em harmonia com as metas da SEED, quando de 

sua criação em 1995, tornando-se esta, o sujeito da realização de um novo 

paradigma na educação o que obrigatoriamente “remete à negação dos professores 

como sujeitos” (BARRETO, 2003, p.7).     

No Brasil, pese às desarticulações interministeriais do governo naquele 

momento, no que tange ao MEC e a SEED, a política de ação, segundo a autora, é 

claramente um compromisso com a certificação, estruturada na tríade: Diretrizes 

curriculares nacionais, sistema de avaliação e ensino à distância. A partir desta base 

seria possível dotar as diretrizes de um sentido de flexibilidade, que aliada à 

produção em massa de materiais veiculados por meio das tecnologias de 

informação e comunicação, poderiam ser avaliadas em termos de habilidades e 

competências. Por sua vez a adoção da noção de competências, subentende (1) 

que o ensino pode ser decomposto em habilidades e competências básicas; e (2) é 

dentro destas competências a adquirir, que o professor deve corresponder enquanto 

perfil profissional. Portanto, para a autora, a política de formação de professores 

adotada pelo MEC/SEED fundamentava-se no uso dos materiais de ensino 

interpretando as diretrizes curriculares de modo que pudessem ser avaliadas a partir 

de competências estabelecidas. 

Para a autora a incorporação das tecnologias de informação e comunicação 

na educação relacionava-se às estratégias de formação de professores no âmbito 

das políticas públicas de educação, significando certificação em larga escala, ao 

mesmo tempo em que possibilitava o aumento de vagas oferecidas nas 
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universidades e reduzia o tempo de formação profissional. Por fim, conclui que para 

além de um mero realizador de tarefas, compete ao professor principalmente a 

apropriação crítica das tecnologias de informação e comunicação de modo a 

instaurar novos procedimentos de caráter qualitativo nos processos de ensino e 

aprendizagem e recusar possíveis significados reducionistas que desqualificam a 

ação docente. 

Esta ação, esta prática docente foi analisada por Abranches (2004), quando 

pesquisou a formação de professores para trabalhar com informática na educação. 

Para esta finalidade, o autor, pesquisou as ações do PROINFO materializada 

através dos NTE – Núcleos de tecnologia educacional, instalados no nordeste do 

país. Seu foco concentrou-se no trabalho dos professores multiplicadores, ou seja, 

professores que formados em cursos de especialização, em universidades de 

referência, tinham como objetivo administrar os NTEs e ministrar cursos “para 

aqueles professores que não tiveram nenhum contato com o computador e a 

informática de um modo geral” (ABRANCHES, 2004, p.2). 

Para efeito de nosso estudo, concentraremos nosso foco sobre os resultados 

apresentados a respeito dos cursos de formação para aqueles professores sem 

conhecimento de informática. A título de esclarecimento, estes cursos eram 

ministrados diretamente nos núcleos tecnológicos educacionais, embora alguns 

deles estivessem instalados em escolas. Os cursos de formação, apresentados de 

maneira diversificada, contemplavam desde introdução à informática até seus usos 

na educação propostos com base na metodologia de projetos. De uma forma geral, 

os cursos seriam uma reprodução, em escala menor, daqueles aos quais os 

multiplicadores tinham sido submetidos, e se aplicavam aos professores das 

escolas, justificados na percepção “do desconhecimento que os professores tem em 

relação à informática de um modo geral, e particularmente quanto à sua aplicação 

na educação” (ABRANCHES, 2004, p.3). 

De acordo com Abranches (2004) a dinâmica do professor multiplicador 

envolvia dois espaços principais: atividades no NTE propriamente dito, que envolvia 

a realização de cursos e o preparo destas atividades, e a presença dos professores 

multiplicadores em escolas já dotadas de laboratório de informática. Por sua vez, 

nas escolas ocorriam duas ações bem demarcadas: (1) o acompanhamento do 
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planejamento preparado pelas escolas e pelos professores, (2) a tentativa da 

realização de projetos de trabalho envolvendo professores e alunos com prazo 

determinado.   

O acompanhamento do planejamento nas escolas tornava-se uma extensão 

das atividades iniciadas no NTE, na medida em que os professores, eram 

incentivados a realizar em suas unidades uma continuidade do trabalho com 

computadores iniciado nos cursos do núcleo tecnológico. Entretanto, a presença dos 

professores multiplicadores nas escolas criava uma situação de caráter contraditório. 

Se de um lado gerava segurança nos professores em situações inesperadas como a 

quebra de um equipamento sem motivo aparente, ou algum questionamento dos 

alunos para o qual o professor de sala não teria resposta, em contrapartida, havia 

um sentimento de inibição em relação aos professores da unidade escolar quando 

da presença dos professores multiplicadores, pois por diversas vezes aqueles se 

esquivavam das atividades empurrando-as para estes. 

Outra ação que motivava a presença dos professores multiplicadores nas 

escolas, dizia respeito à realização de projetos de trabalho, com temas que 

surgissem dos interesses dos professores e alunos, que pudessem integrar os 

conhecimentos do uso de computadores com os conhecimentos entre as diversas 

disciplinas curriculares. 

É a partir da prática destes professores multiplicadores que Abranches (2004) 

classificou questões que emergiam de situações enfrentadas no dia-a-dia em quatro 

grupos: Cursos modulares, pedagogia de projetos, exclusividade de trabalho no NTE 

e comunicação direta. Com base nesta classificação o autor (re)constrói o modo de 

ação da formação de professores para o uso da informática na educação. 

Inicialmente, os cursos rigidamente estruturados, estariam 

descontextualizados da ação docente, criados apriori, sem a participação dos 

docentes, e segundo, sem preocupação com a realidade que os professores iriam 

encontrar em suas escolas. Existiria também uma naturalização do processo 

tecnológico. O computador e a tecnologia seriam entendidos como um fenômeno 

dado, sem questionamentos, um posicionamento acrítico. 
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Sem dúvida, a concepção e a apresentação dos cursos como uma 

espécie de “pacote pedagógico” só tende a contribuir para o 

distanciamento da informática na educação da prática docente, pois 

considera a realidade como algo dado, pronto que deve ser superada 

por uma ação que lhe é exterior, sendo esta também já planejada 

com antecedência. (ABRANCHES, 2004, p.7) 

A pedagogia de projetos também foi analisada pelo autor, fundamentado em 

Hernandez (1998). De maneira sutil, Abranches (2004) questiona qual a abordagem 

da pedagogia de projetos estaria sendo adotada na formação de professores, uma 

vez que, de acordo esta perspectiva metodológica pode ser usada tendo um tema 

como ponto de interesse, prática realizada pelo PROINFO, ou a partir de projetos de 

trabalho, entendidos como “espaços de transdisciplinaridade, onde diferentes áreas 

do conhecimento se encontram para produzir um conhecimento novo” 

(ABRANCHES, 2004, p.9). No entendimento do autor, a proposta dos NTEs carece 

desta perspectiva, e parecia estar mais comprometida com o desenvolvimento de 

um projeto específico, do que com a possibilidade de gerar conhecimento novo. 

Felizmente, alguns professores multiplicadores perceberam isto e tentaram modificar 

esta perspectiva utilitária, mas de qualquer modo esta ação deixa transparecer a 

desarticulação da política implementada pelo PROINFO enquanto ação sistêmica. 

Com relação à exclusividade do trabalho do professor multiplicador, 

Abranches (2004) considerava tratar-se de um estado constante de tensões. 

Divididos entre os NTEs e a escola, a maioria dos professores multiplicadores não 

tinham dedicação exclusiva ao núcleo. De modo geral cumpriam metade da carga 

horária como professores de suas disciplinas e o restante do tempo estariam à 

disposição do núcleo. O foco de tensões aparece na organização de horários entre 

os núcleos e as escolas em função dos projetos que devem ser realizados nas 

escolas. Também existiam implicações de ordem de gestão política. Este estado de 

tensões é atribuído pelo autor à imprecisão das atividades atribuídas aos NTEs e 

aos professores multiplicadores. Neste sentido é urgente a necessidade de entender 

como ocorre a formação destes professores multiplicadores a fim de compreender a 

identificação profissional dos mesmos frente ao processo educacional. 
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Por fim, com relação à comunicação direta, havia um entendimento de que no 

atual estágio de desenvolvimento das redes de comunicação, seria preciso 

ultrapassar o direcionamento vertical e rígido promovido pelos cursos de formação 

de professores da maneira com estava sendo realizado, isto é, em cursos de 

especialização, concentrando os professores em núcleos, distantes de seu local de 

trabalho, fora do contexto de sua escola. A realidade, porém, alertava para uma 

subutilização da rede de comunicações prejudicando processos de aprendizagem 

colaborativa. 

Em suma Abranches (2004) concluiu que as representações dos professores 

multiplicadores formados nos processos de especialização promovidos pelo 

SEED/PROINFO, estariam criando-se compreendendo a informática dentro do atual 

contexto social o que implicaria numa prática específica distante do meio 

educacional,  

Deste modo, podemos perceber que, ao mesmo tempo os 

multiplicadores entendem seu trabalho como dado marcante para a 

presença da educação no mundo tecnologizado, mas utilizam 

práticas de formação que correspondem a um outro modelo de 

sociedade e de educação” (ABRANCHES, 2004, p.15) 

Assim, embora admitisse que a tecnologia contribuísse para a melhora da 

qualidade de vida, o autor argumentou que o modelo de formação referido com foco 

nos professores multiplicadores distanciou-se da prática dos professores de ensino 

regular. 

A formação dos professores para o uso da informática também foi tema para 

Rosalen e Mazzilli (2005). As autoras pesquisaram se os cursos de Pedagogia e 

Normal Superior do Estado de São Paulo, responsáveis pela formação inicial de 

professores de educação infantil e ensino fundamental em séries iniciais, 

contemplavam em seus currículos a informática na educação, e se o faziam, era sob 

qual perspectiva teórica. Também, pesquisaram como ocorria a preparação para o 

uso da informática durante os cursos de formação continuada. 

Do universo pesquisado, apenas 1%, das instituições consultadas oferecia em 

seus currículos de formação alguma disciplina que contemplasse a informática na 
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educação. Entretanto, segundo as autoras, apenas nos cursos de formação em 

Pedagogia havia uma abordagem que privilegiasse um enfoque crítico da 

informática avaliando os efeitos na sociedade e na cultura. Nos cursos de Normal 

Superior, nenhum deles se propunha a analisar a informática na educação de uma 

forma crítica, resumindo-se ao aprendizado e uso das técnicas da informática 

apenas como recurso didático. 

A respeito da formação continuada não foi observado, nos dados revelados 

pela pesquisa, uma ampliação do grupo de docentes que se envolviam com a 

informática na educação, pelo contrário, percebeu-se uma especialização daqueles 

que já estavam à frente das iniciativas das atividades de informática na escola. Os 

melhores resultados apresentados, pertenciam às escolas nas quais o profissional 

em informática estava integrado ao processo pedagógico da instituição. 

[...] foi possível confirmar que, nas escolas em que o professor da 

classe é o responsável pelas aulas de informática, evidencia-se seu 

papel como mediador da interação aluno-computador, favorecendo a 

autonomia dos alunos no processo de construção do 

conhecimento.(ROSALEN e MAZZILLI, 2005, p.17) 

A conclusão das autoras é que o computador pode ser um excelente recurso, 

desde que, a formação dos professores para seu uso ocorra de maneira abrangente, 

contemplando aspectos técnicos e culturais numa abordagem crítica, deste modo 

percebe-se a necessidade de uma formação ampla ao professor. 

Numa análise das tendências em formação de professores e suas relações 

com a tecnologia, Barreto, Leher, Guimarães e Magalhães (2005) reuniram um 

conjunto de teses e dissertações, produzidas entre 1996 e 2002, tratando a 

tecnologia como uma recontextualização desta na educação, nos termos formulados 

por Bernstein (1996). Recontextualização, por entender que o conhecimento 

produzido a partir da tecnologia, em especial a informática, estaria fora de seu local 

de origem. Neste sentido, entendiam a formação de professores como um campo 

propício para o estudo deste fenômeno. 

Os primeiros achados das autoras revelam três movimentos básicos: (1) 

macro-discussões que envolvem políticas e propostas de inserção das TIC – 
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Tecnologias de informação e comunicação, (2) inserções das TIC nos processos de 

ensino e aprendizagem (TIC no ensino), e (3) usos específicos. Destes três 

movimentos o que mais concentrou estudos realizados, de acordo com o resultado 

da pesquisa, foi o que diz respeito a inserções das TIC nos processos de ensino e 

aprendizagem, os quais podem ser divididos em dois grupos: 

(a) formação de professores, nas suas mais variadas configurações: 

inicial e continuada, presencial e a distância, como formação e 

capacitação; (b) processos de ensino-aprendizagem concretos, seja 

na condição de ferramentas ou instrumentos, seja na perspectiva do 

seu redimensionamento, seja ainda, como modo de virtualização dos 

processos mesmos. (BARRETO, LEHER, GUIMARÃES e 

MAGALHÃES, 2005, p.3) 

 

As autoras chamavam a atenção a dois aspectos dos dados coletados. O 

primeiro, relacionado à expansão da utilização das tecnologias de informação e 

comunicação para formação de professores à distância e na educação básica. O 

outro se relacionava com a incorporação das TIC à modalidade de ensino presencial 

e a virtualização do ensino (e-learning).  

Com base nas análises, as tendências de utilização das TIC como recurso de 

formação à distância, segundo as autoras, estariam diretamente ligadas às diretrizes 

políticas do MEC como grandes influenciadoras deste movimento. Entretanto, 

percebe-se nos dados, um grande incremento da modalidade de ensino virtual, 

tendência crescente nas pesquisas encontradas em teses e dissertações. 

Novas tendências, por sua vez, trazem novas abordagens ao problema da 

tecnologia na educação. No inicio de 2006 tinha-se como pressuposto incontestável, 

na esteira da sociedade da informação e do capitalismo renovado, a realidade que 

aliava homens e computadores numa mesma sociedade. Já não se questionava, ou 

se questionava muito menos sobre os “perigos” que uma sociedade compartilhada 

com máquinas poderia trazer à humanidade. A verticalização das atividades 

humanas como descritas por Pretto (2006) cedia lugar às horizontalidades oriundas 

da rede. Lentamente e com grandes dificuldades a escola ingressava no processo 

de integração às redes de comunicação, num contexto socioeconômico que tentava 

superar a velha hierarquia de processos verticais de comando, também presentes 
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na escola, por processos de ensino e aprendizagem privilegiadores da 

horizontalidade proporcionada pela rede.  

Entre os exemplos clássicos, a criação e expansão da Internet, e mais 

recentemente comunidades virtuais organizadas em torno de WIKIS (Wikipédia, 

Projeto GNU Linux, e outros), nas quais a colaboração suplanta a hierarquização. Já 

não seria mais possível encontrar o centro de comando, uma liderança estabelecida. 

Porém, esta presença na rede, este protagonismo, esta participação só seria 

possível mediante uma democratização do acesso à rede. Neste sentido, de acordo 

com Pretto (2006) seriam necessárias políticas públicas que garantissem este 

acesso à maioria da população. 

No entanto, apesar das pesquisas indicarem que naquele momento havia um 

promissor campo para a expansão de acessos à rede de computadores, existia uma 

tendência em privilegiar apenas aqueles que poderiam pagar por tal acesso. Não 

sem razão Pretto (2006) declarava: “ainda percebemos a manutenção de uma lógica 

que privilegia aqueloutros sempre favorecidos pelo sistema econômico” (PRETTO, 

2006, p.2). Outra tendência indicava a concentração da produção simbólica nas 

mãos de alguns poucos grupos produtores já tradicionais no país. Para Pretto (2006) 

esta segunda tendência gerava um sistema de comunicação em broadcasting, ou 

seja, ainda que a estrutura seja em rede, apenas há um emissor e o restante da 

rede atua apenas como receptor. Segundo o autor, este fenômeno, configurar-se-ia 

numa pseudoligação, pois os receptores, mesmo integrados à rede, estariam 

apenas recebendo produtos (mensagens, informações), gerando uma falsa 

percepção de integração à rede, apenas por saber o que acontece em outros locais 

do planeta. 

A análise de Pretto (2006) revela dois movimentos contraditórios. De um lado 

uma concentração na produção de elementos de caráter simbólico e uma 

distribuição em broadcasting que aproveita a estrutura em rede, a qual atinge uma 

grande parcela da população com chances de expandir-se devido ao enorme 

mercado potencial ainda a ser explorado. Do outro, um participante da rede que 

acessa apenas como receptor passivo em matéria de produção, com a sensação de 

estar integrado, dependente dos processos do mercado para estar conectado à rede 

e com pouca ou nenhuma capacidade de distribuição da própria produção, embora 
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esta seja praticamente livre de ônus, desde que se saiba como fazê-lo. Em nosso 

entendimento, o problema maior, reside no fato de que a população tem sérias 

dificuldades de apropriar-se das formas de atuação neste mundo horizontal, 

colaborativo, sem “pontos principais”. 

Pretto (2006) afirma que uma das necessidades da sociedade contemporânea 

seria deslocar o centro da produção das culturas e conhecimentos do centro, 

transformar cada nó da rede em um pólo produtor, mas para isso não podemos 

contentar-nos em apreender estes conhecimentos apenas tecnicamente, elas por si 

só são incapazes de operar qualquer transformação. 

Num mundo no qual a incompletude do ser humano é a única certeza, onde 

competências ficam obsoletas na mesma velocidade das inovações tecnológicas, 

onde as novas formas de trabalho exigem uma atitude colaborativa do sujeito, e que 

concomitantemente trabalhe e estude para desempenhar funções que surgem das 

demandas impostas por novas atividades, qual o papel da educação e do professor? 

Se por um lado estabelece-se como consenso o discurso sobre o uso da 

informática no cotidiano, inclusive na educação, e cultiva-se o discurso hegemônico 

de que as tecnologias são essenciais à vida moderna, por outro ainda surgem 

dúvidas com relação à melhor formação do professor para o uso das tecnologias de 

informação e comunicação. Gonçalves e Nunes (2006) preocuparam-se com os 

limites impostos ao professor na utilização da tecnologia. Analisaram a formação 

inicial e a prática nas escolas para verificar sua atuação utilizando os recursos da 

informática. 

As autoras entendiam a educação e o exercício da docência como uma 

produção social e histórica. Exatamente por isso a educação, durante as décadas de 

oitenta e noventa, não ficou imune às aceleradas transformações do mundo 

globalizado, entre elas, a demanda por educação de uma parcela cada vez maior da 

população. Como resultado do processo de ampliação das oportunidades de acesso 

à educação básica, também o exercício da docência sentiu necessidade de 

transformar-se. A necessidade de ampliação do quadro de professores criou novas 

oportunidades nas estratégias de formação lideradas pela SEED/MEC e 

concretizadas pelo PROINFO. Porém, segundo as autoras, no contexto das 
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tecnologias de informação e comunicação a formação oferecida aos professores não 

atingiu nem qualitativa nem quantitativamente os objetivos propostos, apesar das 

claras recomendações oficiais para a inserção das tecnologias explicitando a 

preparação para o uso das mesmas. 

Uma das pistas para este insucesso poderia ser encontrada nos próprios 

projetos pedagógicos das escolas. Segundo as autoras, as referências indicam 

apreensão meramente técnica e aplicações práticas do conhecimento sobre a 

tecnologia, o que configuraria uma apropriação de caráter instrumental e 

fragmentado. Neste sentido, não haveria apropriação da tecnologia enquanto 

produção social, por este motivo poderia tornar-se alienante. 

Outro dado revelado pelas autoras indicava que apenas 1/3 dos professores 

entrevistados usou o computador como recurso de aula em sala de aula nos cursos 

de graduação e apenas 30% deles teve aulas que tratavam especificamente do uso 

de computadores. 

De forma geral, os professores possuíam um grau básico de utilização das 

TIC. A maioria sabia enviar e-mail, digitar, ou navegar pela internet. Entretanto, 

quanto à utilização das ferramentas do pacote Office da Microsoft, apenas 60% 

usava o processador de textos Word e 1/3 sabia utilizar outras ferramentas como 

produzir gráficos, apresentar slides, inserir imagens, usar planilhas de cálculo ou 

participar de um chat, e somente 1% dos educadores sabia realizar uma 

videoconferência. 

As autoras revelaram que o conhecimento da maioria dos professores 

entrevistados não foi adquirido durante a formação inicial, assim 86% deles 

realizaram cursos sobre o uso do computador em outras instituições. Com este grau 

de formação inicial e com um projeto pedagógico frágil, centrado numa concepção 

utilitarista, as autoras declararam: 

Falta, na escola, articulação dos objetivos, das áreas, dos meios com 

o projeto curricular. Ademais, podemos inferir, a partir dos dados, 

que os professores não conhecem as recomendações dos PCN´s 

com relação as TIC e nem estão recebendo orientação pedagógica 
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neste sentido, nem estudando esses documentos.( GONÇALVES e 

NUNES, 2006, p.12) 

Apesar das dificuldades enfrentadas, os educadores reconheciam que as 

tecnologias tinham muito a contribuir no processo de ensino e aprendizagem. 

Consideravam que o computador e a internet seriam ferramentas indispensáveis 

para a construção do conhecimento. No entanto, devido ao desconhecimento de 

algumas estratégias específicas do uso de computadores no ensino, demonstravam 

alguma insegurança com relação à realização de processos de leitura ou cálculo, 

crendo que o computador poderia estimular atitudes de comodismo, da parte dos 

alunos, em relação a estas operações. 

Outro dado relevante da pesquisa, é que o uso das tecnologias (computador e 

TIC) estaria relacionado também, com a estrutura oferecida pelas escolas. 

Professores que receberam alguma formação para o uso das TIC, quando chegaram 

às escolas não encontraram condições físicas de estrutura para colocar seus 

conhecimentos em prática, inviabilizando qualquer possibilidade de experimentação. 

As autoras consideraram que em virtude da velocidade com que as inovações 

tecnológicas estavam ocorrendo a escola poderia ficar à margem deste processo 

apesar de sua inserção na sociedade. Neste sentido, os desafios impostos à 

educação só poderiam ser superados, na medida em que os professores a frente 

destes desafios, receberem formação específica para as TIC. Isto implica uma 

formação organizada e sistematizada que “requer metacognição, conhecimento 

prático, investigação, trabalho colaborativo e socialização” (Gonçalves e Nunes, 

2006, p.15). 

Entre tantas oportunidades surgidas da era das redes, o trabalho colaborativo 

é um elemento bastante citado. Moraes (2001), Pretto (1997), Menezes (1998), 

Werthein (2000), Moran (2008), Behrens (2008), entre outros, fizeram referência a 

esta característica da era das redes como fundamental para que a inovação na 

educação ultrapassasse a modernização tecnológica centrada apenas na instalação 

de computadores. A relação de cooperação foi um dos temas tratados no trabalho 

de Maia, Rodrigues, Rangel e Valente (2006). A fim de compreender melhor como 
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ocorre o processo de cooperação entre os sujeitos durante a apropriação de 

conhecimentos para o uso do computador decidimos pela analise do trabalho. 

A proposta relatada no artigo avaliava o grau de colaboração/cooperação 

entre os membros de um grupo de agentes de saúde, cuja meta era promover 

melhorias qualitativas nas relações de trabalho por meio do uso do computador e 

das redes de comunicação em suas tarefas diárias. O objetivo do estudo consistia 

em analisar como ocorria a superação dos estágios de anomia e heteronomia até 

chegar ao estágio de cooperação, e como adultos construíam o conhecimento em 

relação ao domínio da informática. 

Dividida em três etapas, presencial, semipresencial e à distância, os dados 

analisados referem-se ao período de seis meses, realizado em laboratórios de 

informática, na modalidade presencial. 

Fundamentado em Piaget e Vygotsky os autores argumentavam que a 

cooperação “surge nas relações entre os sujeitos e, para isso, é necessário que a 

moral de cooperação prevaleça sobre a coação.” (MAIA, RODRIGUES, RANGEL e 

VALENTE, 2006, p.4). 

[...] cooperar na ação é operar em comum, isto é, ajustar, por meio 

de novas operações (qualitativas ou métricas) de correspondência, 

reciprocidade ou complementaridade, as ações executadas por cada 

um dos parceiros. (PIAGET, 1973 apud MAIA, RODRIGUES, 

RANGEL e VALENTE, 2006, p.4) 

Os autores recorreram a Vygotsky para argumentar que o convívio social 

desperta no sujeito “processos internos de desenvolvimento que só podem ocorrer 

quando o indivíduo interage com outras pessoas dentro de um contexto histórico 

crítico” (MAIA, RODRIGUES, RANGEL e VALENTE, 2006, p.5). 

Enfim, cooperação é um método de relação sociocultural complexa, 

que requer operações, atividades ou ações conjuntas ou sócio-

organizadas para alcançar propostas de interesse comum, benefícios 

recíprocos e desenvolvimento de sujeitos mais críticos [...] só existe 

fundamentada na moral do bem coletivo, no respeito mútuo, na 

consciência autônoma e na responsabilidade intersubjetiva [...] não 
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pode ser confundido com uma forma inibidora da postura crítica, e 

condicionado ao pragmatismo alienante [...] só tem sentido dentro de 

uma lógica social, enquanto importante instrumento para o despertar 

da consciência, e o vislumbre de uma possível superação da 

exclusão social, econômica e do conhecimento.( MAIA, 

RODRIGUES, RANGEL e VALENTE, 2006, p.5) 

Baseados nestes pressupostos teóricos, os autores estabeleceram uma 

relação paralela entre os três estágios de desenvolvimento da criança abordados por 

Piaget, a saber, anomia, heteronomia e cooperação nascente, e os estágios de 

desenvolvimento das habilidades no uso do computador pelos adultos aprendentes. 

De acordo com os autores e fundamentados na obra de Piaget, anomia ou 

sensório-motor (24 a 30 meses de vida), refere-se ao estágio da vida da criança 

regida pela motricidade, no qual a regra ainda não é coercitiva, em que prevalece o 

imaginário, a fantasia e o misticismo. Já a heteronomia ou egocentrismo 

(aproximadamente de 2 a 8 anos), seria aquele período no qual a regra, cuja origem 

estaria nos adultos, é “sagrada ou intangível”, e qualquer modificação realizada pela 

criança é considerada uma transgressão. Segundo os autores, este período é uma 

fase de transição entre condutas centradas unicamente no indivíduo e as condutas 

coletivas. Na cooperação nascente ou autonomia (a partir de 7 ou 8 anos) a criança 

considera a regra uma criação consensual, cujo respeito é obrigatório por todos. 

Pode haver mudanças de regras desde que todos concordem. O diálogo ganha um 

caráter decisivo na tomada de decisões, com envolvimento maior do grupo. 

Embora, segundo os autores, os sujeitos da pesquisa fossem adultos, havia 

similaridades entre os três estágios apresentados anteriormente em crianças e o 

comportamento dos agentes de saúde diante do aprendizado com computadores. As 

evidências foram encontradas nas relações inicias que os agentes mantiveram com 

o computador. Por exemplo, no estágio de anomia ou sensório-motor, os agentes 

tentavam superar as dificuldades motoras com o mouse, desligavam o monitor 

achando que estavam desligando o computador, tiveram dificuldades em entender 

as metáforas (ícones) do sistema operacional Windows. Imaginavam que 

“estragariam” o computador ao tocá-lo, o que revelou um sentimento de “fetichismo”, 

uma mistificação em relação ao equipamento. Somente com o passar do tempo 
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verificou-se uma mudança no comportamento dos agentes, sem de fato haver 

cooperação entre eles. 

O próximo estágio caracterizou-se pela realização das tarefas propostas aos 

agentes sem, no entanto, quebrar as regras preestabelecidas. A atividade consistia 

em cadastrar seus nomes e dados pessoais no software. Como não tinham 

conhecimentos a respeito do assunto, cada um ficou concentrado em sua própria 

atividade, sem iniciativas de trabalho em grupo, havia apenas a solicitação aos 

mediadores para maiores esclarecimentos sobre a atividade, evidenciando o estágio 

de heteronomia descrito por Piaget. 

Após terem adquirido um domínio básico dos computadores, os agentes 

foram apresentados a ferramentas que permitem maior relacionamento social: bate-

papo, portfólio e mural. A experiência na sala virtual de bate-papo caracterizou-se 

por diálogos informais, porém, diferentemente das experiências iniciais percebia-se 

um clima cordial entre os participantes, esboçando sorrisos e olhares atentos ao 

monitor. Segundo os autores, aqui já encontrávamos esboços de uma possível 

superação do estágio de heteronomia. 

Aos poucos, o estabelecimento de diálogos demonstrava a instalação de 

momentos de negociação, que deixavam transparecer indícios de colaboração, 

embora ainda não se efetivasse concretamente a cooperação. Mas, a partir da 

utilização das ferramentas sociais com o objetivo de promover o bem-estar coletivo, 

envolvendo outros participantes para a tomada de decisões podemos configurar a 

relação de cooperação entre os sujeitos. 

A reflexão que este artigo suscita relaciona-se com o estimulo colaborativo 

que as tecnologias podem oferecer por meio de ferramentas típicas das tecnologias 

de informação e comunicação como chat, portfólio ou mural. O uso destes recursos 

representa uma analogia do processo de colaboração que a escola poderia 

promover a fim de superar o informacionalismo decorrente de uma concepção 

baseada na transmissão de conteúdos ainda muito presente em nossas escolas 

públicas. Também nos leva a pensar que é preciso ter em mente, durante a 

formação de professores para o uso da informática ou das tecnologias de 
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informação e comunicação que as reações dos adultos podem ser semelhantes às 

reações de crianças diante de uma realidade desconhecida. 

De fato, o que podemos perceber ao longo das análises realizadas é que a 

preparação para o uso do computador e das tecnologias de informação e 

comunicação requer uma formação sistematizada e contextualizada. Longe de 

excluir aspectos técnicos, a formação não pode apenas focar-se neles. Silva (2007) 

pesquisou como ocorria a formação de professores instrutores na rede municipal em 

Campo Grande (MS), sua atuação em suas unidades escolares e de que maneira os 

professores instrutores disseminavam seu conhecimento junto aos professores 

regentes. 

Ao analisar a diretriz da proposta pelo CEMTE- Centro Municipal de 

Tecnologia Educacional, a autora interpretou o uso do computador como condição 

necessária para alcançar um ensino de qualidade, desenvolvimento de raciocínio 

lógico, formação crítica e participativa dos alunos. Contudo para a autora, mais do 

que colocar computadores em sala de aula, o que importa é essencialmente pensar 

na formação dos professores. Eles seriam os agentes fundamentais do processo de 

sucesso ou não da utilização de computadores nas escolas. Neste sentido, o 

processo de formação do professor deveria possibilitar a compreensão das “diversas 

facetas que permeiam a necessidade ou a imposição da inserção das tecnologias 

em sua prática pedagógica, garantindo ao docente segurança e autonomia no 

desempenho de suas funções” (SILVA, 2007, p.5).  

As atribuições dos professores instrutores incluíam “capacitar, sensibilizar e 

nortear os PRs no desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem que 

privilegiam o uso do computador” (SILVA, 2007, p.5).  

Silva (2007) analisou a formação dos professores instrutores e verificou que 

se tratava de uma formação de caráter normativa, isto é, uma formação definida 

apriori, configurando-se numa aquisição de competências técnicas por meio de uma 

transmissão de informações distantes das necessidades pedagógicas dos 

professores formandos. Estes, por sua vez, tinham uma participação passiva, meros 

receptores de informação, importando mais a sua presença. Esta estratégia de 

formação contrastava com as atribuições inerentes aos professores instrutores, 
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posto que em nenhum momento permitiu-se aos professores instrutores 

desenvolverem habilidades compatíveis com suas atribuições. Como então exigir 

destes professores formadores atitudes diferentes para com seus pares na escola? 

Para Silva (2007), computador na escola implica compreender os processos 

sociais que permitiram o uso destes equipamentos na escola, mas não unicamente, 

também é necessário entender os processos de educação e comunicação como 

elementos de emancipação e autonomia, e acima de tudo entender os alunos em 

sua subjetividade, como sujeitos de sua formação. Entretanto, estas discussões 

estiveram ausentes durante a formação dos professores instrutores. Assim, parece 

pouco provável que a partir da atuação destes professores possamos alterar 

qualquer realidade na educação. Não cabe aqui tecer críticas sobre a atuação dos 

professores propriamente, mas questionar se o modelo de formação destes não 

estaria sendo insuficiente a fim de atingir as metas estabelecidas nas diretrizes. Para 

Silva (2007), o modelo de formação baseada em multiplicadores não garante 

qualidade na educação, mesmo porque corremos o risco de estar multiplicando a 

pior faceta da educação. 

Ao analisar como o computador é utilizado nas práticas pedagógicas, a autora 

conclui que estamos vendo reflexos de uma perspectiva tradicional evidenciando 

contradições entre a proposta oficial e a praticada pelos profissionais nas escolas. 

Alonso (2008) nos ajuda a compreender que a incorporação do computador e 

das tecnologias de informação e comunicação pelas escolas, ocorreu numa lógica 

diferente daquela apregoada no âmbito da sociedade do conhecimento. Ainda que o 

processo de globalização solicite novas organizações na vida das pessoas e 

rearranjos na instituição escola, incluindo aqui a presença de computadores ligados 

a internet, não há garantias de que estes artefatos estejam promovendo uma 

aprendizagem significativa na escola. 

A questão é que a apropriação destas tecnologias por parte dos professores 

estaria ocorrendo na lógica da perspectiva tradicional, distante daquela que a 

sociedade da informação ou sociedade do conhecimento propõe: uma 

aprendizagem em rede, baseada em fluxos contínuos de informação, contrária a 

tradicional transmissão oral, discursiva, linear e fragmentada. 



 

 

140 

Segundo a autora, existiria um anacronismo entre o que a escola se propõe a 

ensinar e o que a sociedade espera que a escola ensine. Este anacronismo acabaria 

por gerar um sentimento de que os professores “falham no cumprimento de seu 

trabalho” (ALONSO, 2008, p.12). Este cenário criaria um mal-estar permanente nos 

professores, uma sensação de repertório esgotado frente a novas situações 

problema, decorrentes do novo contexto social para o qual não foram preparados, 

especialmente quando se constata que a apropriação das tecnologias de informação 

e comunicação tem ocorrido enfatizando usos mecânicos e eficientistas em 

detrimento de usos mais criativos. 

A autora argumentou que a utilização das tecnologias de informação e 

comunicação, baseada em novas culturas e signos, solicitaria novas formas de 

comunicação, diferentes daquelas que a escola produziu e reproduziu durante anos. 

Na era das redes, os processos comunicacionais, até agora tradicionalmente 

unidirecionais, tendem a transformam-se em multidirecionais, rompendo com a 

lógica da distribuição. Para Silva (2008) a tela do computador não é apenas um meio 

de recepção de informações, mas pela característica intrínseca da mensagem 

digital, esta se torna um campo de possibilidades na qual um usuário opera com 

outros. 

A existência imaterial da mensagem online confere aos interagentes 

a liberdade de manipular infinitamente os dados digitalizados, criando 

e recriando novas possibilidades de representação e de navegação, 

de acordo com as suas decisões em um acampo de referências 

multidirecionadas. (SILVA, 2008, p.2) 

Esta interação colaborativa permitiria uma co-autoria e uma co-criação na 

troca de mensagens e na construção do conhecimento. A partir desta lógica 

modifica-se o esquema clássico da transmissão da informação baseada no esquema 

emissor-mensagem-receptor, para uma interação, onde todos têm a possibilidade de 

interagir com todos. 

Esta concepção fundamenta-se nos princípios da interatividade descritos a 

seguir: 
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(a) Participação-intervenção: participar não é apenas responder “sim” 

ou “não” ou escolher uma opção dada, supõe interferir no conteúdo 

da informação ou modificar a mensagem; (b) Bidirecionalidade-

hibridação: a comunicação é produção conjunta da emissão e da 

recepção, é co-criação, os dois pólos codificam e decodificam; (c) 

Permutabilidade-potencialidade: a comunicação supõe múltiplas 

redes articulatórias de conexões e liberdade de trocas, associações e 

significações (SILVA, 2008, p.2). 

Diante de tais fundamentos, percebemos a distância existente entre a 

formação oferecida aos professores para o uso do computador e das tecnologias de 

informação e comunicação e a formação inicial ou continuada que seria preciso para 

contemplar não só as necessidades, mas as possibilidades que surgem na 

sociedade da informação, capazes de contribuir para romper com o modelo 

tradicional de formação dos professores e conseqüentemente colaborar para a 

construção de uma nova profissionalidade do fazer docente. 

A dimensão deste distanciamento entre a formação docente e a atuação 

profissional, aumenta consideravelmente, quando levamos em conta o avanço veloz 

que as tecnologias estão impondo aos sujeitos contemporâneos. A virtualização de 

ambientes ou da realidade, como queiram, eleva a um novo patamar o sentido do 

que é uma tecnologia computacional. E considerando que estes avanços já estão 

invadindo o campo educacional não há como ignorá-los. 

Segundo Mattos (2008), a realidade virtual seria capaz de promover um novo 

paradigma educacional, no qual os estudantes interagem entre si, recebem e 

manipulam informações, conteúdos, de forma assíncrona ou síncrona “manipulando” 

o objeto alvo de conhecimento. As possibilidades de interação e interatividade 

seriam a grande contribuição da realidade virtual para a educação. No entanto, não 

se trata de oferecer unicamente ambientes de realidade virtual, é preciso orientação 

para realização as tarefas no ambiente virtual, e isto implica em professores 

preparados para lidar com esta nova ferramenta tecnológica. E hoje sabemos que 

não há cursos de formação de professores que lidem com este elemento 

tecnológico. 
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A formação de professores para o uso das tecnologias é no entendimento de 

Fernandes, Freire e Filho (2009) condição necessária para a implementação nas 

escolas, das tecnologias de uso do computador e das novas tecnologias de 

informação e comunicação, embora, de acordo com os autores, esta formação inicial 

ou continuada costuma ocorrer de forma desvinculada da realidade escolar, como já 

foi observado em outros trabalhos deste estudo. No intuito de romper com esta 

realidade, os pesquisadores realizaram uma formação continuada de professores a 

partir do uso de objetos de aprendizagem (OA). 

Objetos de aprendizagem, segundo os autores, são produções digitais 

(imagens, vídeos, simulações, animações, etc.) “que podem ser usados e 

reutilizados durante a aprendizagem apoiada pela tecnologia enfocando conteúdos 

específicos das disciplinas escolares” (FERNANDES, FREIRE e FILHO, 2009, p.2). 

Ao longo da formação realizada com professores em atividade numa escola 

da rede pública municipal de Fortaleza/CE, os autores constataram, ao igual que 

Abranches (2004), uma ausência de atribuições do professor que faz a gestão do 

laboratório de informática da escola. Este fato contribui para criar tensões entre o 

professor do laboratório de informática e o professor regente. Neste sentido, o 

professor regente sente-se agente passivo do processo pedagógico do uso do 

recurso tecnológico. Assim, um dos objetivos da formação foi sensibilizar os 

professores regentes no intuito de fazê-los sentirem-se agentes participativos no 

processo de escolha dos materiais digitais a utilizar durante suas aulas. 

De fato, foi somente durante o planejamento que os professores começaram 

a perceber a real utilidade dos materiais digitais, pois neste momento os 

relacionaram ao conhecimento explorado no uso do livro didático, e ao nível de 

aprendizagem dos alunos, articulando diferentes atividades extras. Contudo, o 

manuseio do objeto de aprendizagem evidenciou a necessidade de uma maior 

integração com estes elementos tecnológicos o que poderia ocorrer desde que 

durante a formação inicial ou continuada houvesse mais tempo para sua 

apropriação. 

Longe de cair numa redundância desnecessária, voltamos a enfatizar a 

necessidade do professor ter mais vivência com estes aspectos da tecnologia. 
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Aspectos que durante sua formação, muitas vezes, como já constatamos em 

diversos estudos, são relegados a planos inferiores ou simplesmente ignorados. 

Lopes e Furkotter (2010) em seu estudo sobre a inserção de tecnologias 

digitais de informação e comunicação (TDIC) nos cursos presenciais das 

licenciaturas em universidades estaduais paulistas constataram que embora um 

número relevante de disciplinas obrigatórias e optativas esteja incorporada aos 

currículos das instituições pesquisadas “essa presença não pode ser tomada como 

indício de que os cursos pesquisados estejam formando professores “para uso das 

TDIC” em contextos educacionais” (LOPES e FURKOTTER, 2010, p.13). 

Molin (2010) em sua dissertação de mestrado concluiu, após análise de 

estudos iniciais sobre as tecnologias de informação e comunicação na formação 

continuada de professores, que estes estudos apresentam relevância em função das 

transformações sociais da contemporaneidade e apresentam um agente motivador 

graças a uma suposta melhora no desempenho dos professores. Entretanto, como 

apontado em outros trabalhos analisados anteriormente, as análises da autora 

revelam que as formações carecem de contextualização e realizam-se 

fundamentadas em velhas abordagens. 

Molin (2010) analisou o PROINFO – Programa Nacional de Informática na 

Educação. Programa comprometido em levar adiante a expansão do computador e a 

inclusão digital de grande parte da população estudantil brasileira. Neste sentido de 

acordo com os dados apresentados pela autora, até o ano de 2006, apenas 8,6% 

das escolas públicas do território nacional tinham sido contempladas com 

computadores fornecidos pelo programa, e 31,65% dos alunos matriculados na 

educação básica tinham sido beneficiados. Este fato nos leva a pensar que ao 

término do envio de computadores às escolas brasileiras, aquelas que inicialmente 

foram contempladas pelo programa já estarão com seus laboratórios totalmente 

obsoletos em relação às últimas escolas contempladas pelo programa, devido à 

velocidade de transformação destas tecnologias. Por outro lado, em face à evolução 

dos softwares imaginamos que de pouco adiantará a formação oferecida aos 

professores se esta não estiver ocorrendo permanentemente para acompanhar a 

evolução destes programas que ano a ano se renovam. 
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A estratégia de formação de professores, como constatado em outros 

trabalhos analisados, é aquela chamada de professores multiplicadores. Ainda que, 

como ressalte Molin (2010), estes se submetam a um curso de pós-graduação para 

atingir o status de multiplicador, a autora revela, com base em suas análises, que a 

expectativa criada pela implantação do PROINFO, não chegou a concretizar-se 

devido a vários pontos insuficientes, entre eles, a falta de horários extraclasse, falta 

de apoio financeiro e material. Diante destas ocorrências “não foram apontadas 

mudanças significativas na prática pedagógica” (MOLIN, 2010, p.55). 

A partir de 2007, com a revitalização do PROINFO, agora Programa Nacional 

de Tecnologia Educacional, a ênfase é na conectividade das escolas, isto é, o 

oferecimento de banda larga para comunicação através da rede telemática. Com o 

objetivo de acompanhar esta nova estratégia de expansão da informática, focada 

nas novas tecnologias de informação e comunicação, a formação de professores 

ocorre por meio do Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia 

Educacional – Proinfo Integrado, que “congrega um conjunto de processos 

formativos, dentre eles o curso de Introdução à Educação Digital” (MOLIN, 2010, 

p.61). Nesta nova proposta metodológica para a formação continuada de 

professores, para o uso das novas tecnologias de informação e comunicação, a 

autora vê a superação de velhos problemas como a descontextualização da 

aprendizagem destas tecnologias, frequentemente citada em trabalhos analisados 

neste estudo. 

Segundo Molin (2010) a partir da implementação desta nova proposta seria 

possível colocar em prática as idéias de Almeida (2005), isto é, análise, 

contextualização, problematização, autoria, co-autoria, interação, apropriação de 

teorias, investigação, sobretudo experimentação, numa iniciativa que promove a 

solução de problemas por meio do uso das tecnologias de informação e 

comunicação. 
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5.3. Computadores e Formação de Professores 

 

 

A sociedade do conhecimento, no novo milênio, chega às escolas trazendo 

consigo o imperativo da tecnologia. Não apenas a televisão e o rádio, outrora 

vanguarda tecnológica, mas também o computador e as novas tecnologias de 

informação e comunicação, consolidadas graças à expansão da rede telemática, 

impulsionada pelo aumento dos serviços de telecomunicações. Milhões de usuários 

navegam na internet e promovem novas formas de relacionamentos, entre elas a 

auto-aprendizagem e a aprendizagem colaborativa. A informação nesta sociedade é 

a moeda de troca e a rapidez com que circula transforma qualquer inovação em 

obsolescência da noite para o dia. Neste cenário, a formação de professores para o 

uso destes recursos, avança com grandes dificuldades, lentamente, sem conseguir 

acompanhar o ritmo frenético imposto pelo desenvolvimento de novos artefatos que 

surgem a cada dia. 

Werthein (2000), numa analogia com o processo educacional, chamava a 

atenção para a criatividade, flexibilidade e reconfiguração que a nova tecnologia 

oferecia. Capacidades relacionadas à mudança, ao novo. Uma disponibilidade 

contínua para transformação a partir do ponto zero. Flexibilidade da rede, 

(re)iniciada a qualquer momento e de qualquer ponto. Obviamente, desde que 

tenhamo-nos apropriado do conhecimento necessário para tal. Mas como ficaria a 

formação do professor? O processo de formação do professor, contribuiu com a 

aprendizagem necessária para intervir neste processo? Como e onde aprenderá a 

reconfigurar um processo que desconhece? 

Moran (2000) argumentava que a formação de professores deveria aproveitar 

a estrutura da rede. Ou seja, realizar a formação numa modalidade semipresencial, 

para usar a potencialidade de articulações colaborativas que a rede oportunizava, 

durante a formação inicial, e também durante a formação continuada. Com sua visão 

otimista, acreditava que em breve teríamos uma expansão de computadores e da 

rede de telecomunicações capaz de tornar possível este processo. Pretto (1996, 

1999 e 2006) revelou quão difícil tornou-se a expansão da rede física de 
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telecomunicações, colocando em risco o “sonho” de Moran (2000). Sem dúvida, nos 

grandes centros foi possível avançar na direção de expansão e integração da rede. 

Entretanto, em locais geograficamente distantes, e que mais precisavam destas 

tecnologias a lentidão na expansão da infraestrutura foi regra. 

Não menos importante, para Moran (2000), é o novo papel do professor: 

animador e coordenador de grupos. Imaginamos de difícil concepção uma formação, 

inicial ou continuada, que garanta tais atribuições ao professor em virtude do 

aligeiramento promovido pela formação inicial e continuamente efetivada na 

formação em serviço. Uma formação que distancia a teoria da prática, 

fragmentadora do conhecimento, essencialmente utilitária. 

Numa visão crítica Belloni (2000) preocupou-se com a entrada de materiais 

multimídias. Argumentou que a leitura destes materiais requisitava novas 

habilidades, diferentes daquelas baseadas na leitura de livros, ou na oralidade 

característica da relação aluno/professor da escola tradicional. Demonstrou que a 

entrada destes produtos tecnológicos na educação estava relacionada à 

dependência econômica e ao ajuste de medidas acatadas pelo Brasil frente a 

agências internacionais de financiamento. Neste sentido, o papel das tecnologias de 

informação e comunicação, seria o de acelerar o processo de formação inicial e 

continuada, contribuindo para uma certificação em massa, aligeirando o processo de 

formação do professor a fim de atender às exigências externas. 

Envolvida com a relação entre a produção material da sociedade da 

informação e a formação de professores, Alonso (2000), acreditava que a 

contribuição destas novas tecnologias promoveria uma complexidade a atuação do 

professor, originalmente identificada com o ensino do cálculo de da escrita. Na 

atualidade deveria apropriar-se de elementos complexos, materializados nos 

produtos resultantes da revolução tecnológica. Neste sentido, a profissão docente 

deveria renovar-se. Uma desvantagem considerável, para o professor, neste 

processo, seria o distanciamento das condições de produção destes materiais, fato 

que obrigaria o professor a lidar apenas com o produto final da tecnologia produzida. 

Entretanto, a autora atribui um papel importante ao professor ao dedicar a ela a 

responsabilidade pela escolha dos elementos tecnológicos mais apropriados. 
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Pensamos, porém, que tanto naquele momento histórico quanto no estágio 

atual da formação do professor, seja ela inicial ou continuada, este permanece 

distante da produção destas tecnologias e recebendo apenas o produto final para 

uso. A chegada do computador e das novas tecnologias de informação e 

comunicação, as estruturas em rede, consolidada pela expansão das 

telecomunicações, pouco contribuiu para oferecer durante a formação, recursos para 

a apropriação de conhecimento que façam do professor verdadeiro partícipe da 

elaboração de novos materiais. Inverter esta realidade talvez fosse uma grande 

contribuição para combater a instrumentalização que permeia a formação docente 

nesta área. 

Oliveira (2000) numa visão mais abrangente argumentava que o conceito de 

mediação deveria ser substituído pelo de intermediação, numa clara referência a 

atuação dos professores. Para esta autora a relação pedagógica estabelecida pela 

mediação criava uma única via relacional com o conhecimento, uma estrutura linear. 

Ao contrário, a intermediação pressupunha relações diversas entre as áreas do 

conhecimento. Mais uma vez, lembramos a dificuldade prática de atuar deste modo, 

em face da realidade da formação inicial. Realidade que para transformar-se merece 

a atenção do Estado. 

Com esta visão o estudo de Tosta e Oliveira (2001) revelou a atuação dos 

professores multiplicadores frente aos laboratórios de informática nas escolas. Ao 

mesmo tempo em que analisava a política de formação implementada pelo 

MEC/SEED frente à capacitação de professores em serviço. 

Apoiada na estrutura telemática distribuída país adentro, a política 

governamental de formação de professores primou pela apreensão instrumental do 

recurso tecnológico e pela descontextualização de sua apropriação, em oposição ao 

esforço dos professores multiplicadores, que lutavam pela transformação da 

realidade pedagógica enfrentando problemas relacionados à falta de estrutura física, 

a fragilidade das condições políticas, burocráticas e pedagógicas, incluindo aqui a 

ausência do referencial tecnológico nos projetos político-pedagógicos das escolas. 

Tosta e Oliveira (2001) não perceberam mudanças significativas na qualidade do 

processo de ensino e aprendizagem após a inclusão do computador ou das novas 
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tecnologias de informação e comunicação, mesmo com a atuação de professores 

multiplicadores nas escolas com laboratórios de informática.  

Pretto (2002) também analisou as interferências governamentais na política 

de inclusão da tecnologia na educação. Defensor de uma transformação qualitativa 

na educação, não acreditava que a simples introdução de equipamentos de alta 

tecnologia produziria este tão desejado salto de qualidade. Acreditava que o sistema 

educacional sofria com políticas verticalizadas, que excluem a escola da tomada de 

decisões em questões chave: currículo, formação de professores, valorização 

profissional. Argumentou que a tecnologia, no modelo de utilização formulado pelas 

políticas nacionais de formação de professores visava apenas uma certificação em 

massa dos profissionais. Contudo, nunca descartou as oportunidades que as 

tecnologias de informação e comunicação podiam oferecer ao processo 

educacional. 

De fato uma das grandes oportunidades surge com a (re)abertura de um novo 

mercado no campo da educação à distância. De acordo com Belloni (2002) a 

iniciativa privada aproveitou bem as lacunas deixadas pela ausência de projetos de 

universidades públicas para a educação à distância. Com a expansão deste 

mercado, a autora chama a atenção ao fenômeno da mediatização técnica. Neste 

sentido, a mediação do processo de ensino/aprendizagem antes centrada no 

professor migraria para a tecnologia. O problema é o risco de romper com a 

liberdade e autonomia do sujeito, valores altamente difundidos pela educação 

moderna, já que a mediatização técnica caracteriza-se por uma rigidez de ação. 

Neste sentido, ao professor caberia ao professor a flexibilização do processo, desde 

que, preparado para isto. 

Silva Jr. (2003) com base nas mudanças impostas pelo neoliberalismo 

globalizante, acreditava que a formação de professores começaria a ocorrer 

somente com base na educação à distância. As políticas implementadas pelo 

governo através dos programas da SEED como PROINFO, TV ESCOLA e 

PROFORMAÇÃO, além de terem por objetivo a introdução da informática e das 

novas tecnologias de informação e comunicação, serviriam para reduzir custos na 

formação inicial e continuada de professores. Contudo, a descontextualização do 

processo de apropriação destas tecnologias, e a ausência de projetos pedagógicos 
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consistentes inviabilizariam o potencial existente nas novas tecnologias de 

informação e comunicação. 

Barreto (2003 e2004) também via nas tecnologias de informação e 

comunicação um potencial muito grande, mas com olhar crítico, analisou as 

diferentes formas de abordar a tecnologia na Europa e na América Latina. Lá as 

ações de formação inicial estavam articuladas com pesquisa e formação continuada. 

Aqui, somente a formação continuada estaria contemplada no projeto tecnológico 

para a educação. Neste sentido, a autora estava convencida da existência de um 

Apartheid educacional, um “divisor digital” marcando as diferentes políticas de 

difusão e apropriação das tecnologias nos países desenvolvidos e nos países em 

desenvolvimento. 

Enquanto apropriação meramente instrumental, o professor não teria como 

intervir no processo de ensino e aprendizagem de forma crítica. Para piorar a 

situação por não poder intervir no processo de produção material destas novas 

tecnologias a educação perderia o caráter social, mantendo-se apenas no âmbito da 

racionalidade instrumental. Adquirindo, a profissão professor, um caráter de 

cumpridor de tarefas. Obviamente que, neste sentido, não podemos considerar o 

professor capacitado para o uso do computador ou das novas tecnologias de 

informação e comunicação. No máximo, um domínio das noções básicas de uma ou 

outra ferramenta tecnológica, mas totalmente fora do contexto educacional. 

Abranches (2004) argumentava que a política de formação de professores 

para o uso do computador e das tecnologias de informação e comunicação 

caracterizava-se pela metodologia do professor multiplicador. O professor 

multiplicador pode ser descrito como o professor da unidade escolar, na qual existia 

laboratório de informática, que se submetia a uma formação específica para “gestão” 

deste laboratório e ao mesmo tempo “repassar” o conhecimento sobre informática e 

mídias aos outros professores da escola. Todavia, o autor ressaltou que a formação 

tinha caráter apriorístico, pois era concebida longe do contexto da escola de origem 

dos professores, num posicionamento acrítico do fenômeno do computador, ou seja, 

este era tomado como dado, sem questionamentos. Neste sentido, observava-se 

uma contradição entre a política idealizada pelos agentes públicos, promotores da 



 

 

150 

capacitação destes professores, materializada nos discursos expressos em 

documentos oficiais, e o processo prático de apropriação deste conhecimento. 

Também é importante citar o sentimento de perda de identidade do professor 

multiplicador constatado por Abranches (2004), fruto da ausência de atribuições 

específicas à sua função. Frequentemente o professor multiplicador ficava dividido 

entre as atividades que deveria realizar na escola e aquelas que eram prioridade no 

núcleo tecnológico. Este contexto contribuiu sobremaneira para aumentar as 

tensões entre os professores multiplicadores e os professores regulares das escolas 

com relação a horários e atividades que deveriam ser realizadas. 

Embora a metodologia de professores multiplicadores seja ainda bastante 

comum, Rosalen e Mazzilli (2005) concluíram que os cursos de formação nas áreas 

da pedagogia e das licenciaturas deveriam dedicar em seus currículos maior espaço 

para o computador e as novas tecnologias de informação e comunicação. Somente 

deste modo a apropriação do conhecimento sobre estes artefatos tecnológicos 

poderia ser entendida numa perspectiva cultural e crítica. 

Mais do que introduzir o computador, as novas tecnologias de informação e 

comunicação e as multimídias, acreditamos que seja preciso superar a abordagem 

apenas conceitual, teórica, característica de nossos cursos de formação, e repetida 

durante a formação continuada, na qual se observa a descontextualização da 

proposta como citado por Tosta e Oliveira (2001), Silva Jr. (2003) e Abranches 

(2004). Não apenas conhecer as diferentes concepções educacionais, mas vivenciá-

las, durante o processo de aprendizagem, a fim de superar a abordagem tradicional 

como apontou Prado (1998). 

Na medida em que avançamos novas tendências e novos desafios surgem. 

Igualmente, novas perspectivas se consolidam no campo da educação e das 

tecnologias. Pretto (2006) refletia sobre as novas formas de comando que surgiam 

com o advento das redes de comunicação. Não mais os processos verticais, 

hierárquicos, mas horizontalidades. Colaboração que suplantava comandos 

verticalizados. Acreditando na escola como produtora de cultura, Pretto (2006), 

propõe à escola o papel de irradiadora da cultura e do conhecimento que produz. 

Neste sentido, o papel do professor vai além daquele mero repassador de 
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informações, cumpridor de tarefas. Contudo, para levar a cabo este objetivo, faz-se 

necessária uma formação inicial do professor a altura desta atuação. E uma 

formação continuada realizada na própria escola, focada em interesses legítimos da 

comunidade local. Somente uma formação integrada aos interesses da comunidade 

local será capaz de sair da pseudoligação, proporcionada pela conectividade à 

internet, e provocar o protagonismo do sujeito irradiando cultura e conhecimento na 

rede. 

Imaginamos que este protagonismo requer uma nova atuação do professor, 

desta vez de posse e com domínio profundo sobre o computador, sobre as novas 

tecnologias de informação e comunicação, sobre os materiais multimídia. Não 

apenas uma apropriação instrumental, ao contrário uma apropriação crítica, capaz 

de fazê-lo decidir entre esta ou aquela tecnologia, capaz de fazê-lo produtor destes 

materiais e não apenas sujeito receptor de conhecimento. Entretanto, na análise de 

Gonçalves e Nunes (2006) a realidade nos mostra dados na contramão de nossos 

anseios. O distanciamento entre o uso prático das tecnologias e a formação dos 

professores durante os cursos de formação inicial evidenciam isto. Segundo as 

autoras, seria necessário “metacognição, conhecimento prático, investigação, 

trabalho colaborativo e socialização” (Gonçalves e Nunes, 2006, p.15) para ir além 

deste obstáculo. 

Como forma de vencer estes desafios o trabalho colaborativo, foi analisado 

por Maia, Rodrigues, Rangel e Valente (2006). Analogamente ao processo de 

aprendizagem observado em crianças pequenas (0 e 8anos), os pesquisadores 

encontraram similaridades no processo de aprendizagem com computadores em 

adultos. Neste sentido, etapas de relação puramente motoras e imaginárias com o 

computador foram vencidas para entrar numa etapa de autonomia e colaboração 

com a tecnologia. Entretanto os autores chamam a atenção para a moral 

colaborativa em detrimento do moral coercitiva. Neste sentido, seria possível 

inaugurar um novo tempo na educação onde a cooperação, o trabalho colaborativo, 

fosse uma opção concreta de educação. As estruturas em rede da qual as 

tecnologias de informação e comunicação hoje tanto se beneficiam, dão uma grande 

oportunidade de colocá-la em prática  
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Realizar a formação inicial de professores na perspectiva da colaboração 

como elemento central poderia ser um passo na direção da construção de uma 

sociedade melhor? Talvez, no mínimo, nos ajudasse a transformar o modelo de 

educação baseado na fragmentação, na compartimentalização do conhecimento, 

modelos amplamente difundidos hoje, e quem sabe transformar a formação inicial do 

professor. Cremos que é preciso pensar em novas opções. Opções mais 

democratizadoras do processo de ensino e aprendizagem, que gerem processos 

mais criativos. 

A figura do professor multiplicador encontrada nos trabalhos de Abranches 

(2004) e Rosalen e Mazzilli (2005), também foi objeto de pesquisa em Silva (2007). 

Em poucas palavras a autora, concluiu que há um distanciamento entre os discursos 

oficiais, propositores de uma apropriação crítica geradora de autonomia, e a 

formação propriamente deste professores, caracterizada por uma apropriação de 

competências técnicas. 

Alonso (2008) argumenta que a escola esta “desconectada” das 

necessidades que a sociedade do conhecimento propõe. Neste sentido, os 

professores estariam falhando no cumprimento de seu trabalho. Porém, contrária a 

uma visão simplista do problema educacional, para a autora, na realidade os 

professores não estariam sendo formados para esta realidade que aceleradamente 

vai permeando a sociedade de tecnologia. De acordo com Silva (2010), diante deste 

cenário seria necessário colocar em prática novas formas de comunicação. Romper 

com o modelo unidirecional predominante até nossos dias, caracterizado por uma 

distribuição vertical, unidirecional do conhecimento e da informação, e estabelecer 

modelos de comunicação baseados na colaboratividade e na promoção da 

interatividade proporcionada pela rede. 

Interatividade também presente nos novos avanços da tecnologia, com 

elementos de simulação em ambientes de realidade virtual (RV) capazes de 

promover experiências sensoriais com alta capacidade de manipulação de objetos e 

de conteúdo. Estes objetos de aprendizagem são excelentes exemplos de 

apropriação pedagógica por parte dos professores desde que contemplados em 

seus cursos de formação ou na formação continuada como foi evidenciado no 

trabalho de Fernandes, Freire e Filho (2009). Entretanto, como indicaram os autores, 



 

 

153 

estes objetos de aprendizagem, precisam estar articulados com elementos 

tecnológicos já consolidados (livro didático, caderno) e apropriados pelo professor 

para que este possa usá-los com desenvoltura e confiança. 

Com a evolução recursos de conectividade, as políticas de formação também 

sofreram modificações. Molina (2010) em sua analise das transformações do 

PROINFO constatou a possibilidade de romper com a descontextualização reinante 

nas formas de formação continuada implementadas até o ano de 2006. Agora com 

ênfase na conectividade das escolas, a autora vê na renovação do PROINFO as 

condições necessárias para realizar com qualidade estas formações continuadas. 

Entretanto, as dificuldades de expansão da rede já foram discutidas previamente nos 

trabalhos de Pretto (1997 e 2002). Neste sentido, é necessário ter em mente que a 

disposição do Estado frente às transformações decorrentes da nova sociedade 

digital, enfrenta a disposição dos mercados de levar adiante qualquer transformação 

efetiva, pois a educação não está isolada em sua atuação na sociedade e os novos 

elementos que se deseja incluir na escola não são propriamente originados em seu 

interior. São deslocamentos recontextualizados dentro da escola. 

Contudo, Molina (2010) revela um quadro mais animador no sentido de 

revelar uma expansão acelerada, comparativamente a anos anteriores, 

quantitativamente relativa ao número de professores em atividade que serão 

formados em usos para a tecnologias digital. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa investigou como ocorreu a expansão da informática na 

educação e as relações do processo de formação do professor para o uso destas no 

contexto escolar, nos últimos quarenta anos. Assim, no sentido de Pimentel (2001), 

realizamos uma “garimpagem” em produções acadêmicas sobre tecnologia e 

informática na educação com o objetivo de esclarecer esta questão, e de certa 

forma, responder outras que brotavam enquanto fruto de nossa curiosidade. Enfim, 

queríamos entender o fenômeno da expansão da informática na educação, 

identificar as perspectivas teóricas que deram sustentação à introdução do 

computador no processo educacional, e compreender, como estas perspectivas 

influenciaram o processo de formação do professor, no sentido de aproveitá-las 

como recurso pedagógico na escola. 

Na década de setenta, os estudos sinalizavam o desenrolar de um conflito 

entre concepções diferentes em educação. De um lado, abordagens psicológicas 

comportamentais (Pfromm Netto, 1982), comprometidas com uma visão eficientista, 

tecnicista e instrumentalizadora. Do outro, posicionamentos críticos e sistêmicos 

(Zamora e Lobo Neto, 1982), preocupados em promover a construção da cidadania, 

a socialização da educação. 

Nossa hipótese é que as tecnologias foram direcionadas propositadamente ao 

campo da educação e “acolhidas” nela. Encontramos fundamento para este 

argumento, ao buscar respostas para compreender a expansão da informática na 

educação. Desde o inicio do século vinte, já se buscava formas de aumentar a 

eficiência de educação. Eficiência fundamentada num modo de produção capitalista, 

que na segunda metade do século vinte era necessária, devido basicamente a dois 

fatores: a democratização do acesso a educação, aumentando a demanda por 

educação, e o elevado nível de industrialização do país, que exigia um aumento de 

mão de obra qualificada. Neste cenário, o Brasil, vê chegar a informática. 

Na educação, os primeiros passos neste sentido são dados pelas 

Universidades públicas de São Carlos (SP) e UFRJ. No ano de 1966 realizaram 
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encontros cuja meta era apresentar o computador como objeto de estudo. O 

computador ainda não se relacionava com a educação básica. 

Por meio de nossas análises é possível dizer que de um lado, a chegada do 

computador e de outras tecnologias, foi o resultado da expansão da indústria cultural 

ou transferência cultural. Elemento de expansão capitalista dos países 

desenvolvidos em direção aos países em desenvolvimento, o que Zamora (1982) 

denominou de transposição do complexo cultural. Fenômeno que envolve desde a 

venda de produtos acabados até a transferência da tecnologia necessária para a 

produção de mercadorias, nos países periféricos, intimamente relacionados aos 

interesses industriais dos países desenvolvidos, por meio da instalação do parque 

industrial, e da necessidade de preparação de mão de obra qualificada. 

De outro lado, a tecnologia surge como passaporte para o mundo 

desenvolvido, a consolidação do bem estar coletivo, a tecnologia como patrimônio 

cultural da sociedade, o caminho rumo à autonomia nacional. 

Desta breve argumentação que opõe idéias conflitantes quanto ao papel da 

tecnologia na sociedade, consideramos que a atuação da informática na educação, 

sua introdução, se justifica por meio da expansão de um sistema de produção 

baseada na reprodução do capital, materializado nos computadores e equipamentos 

periféricos que permitem sua operacionalidade, e não pode ser analisada de forma 

isolada do projeto que as instituições políticas e legais estabelecem para a 

sociedade, e em particular para a educação. Neste sentido, a entrada do 

computador na educação tem de ser entendida a partir de uma visão ampla, 

sistêmica, articulada com as esferas produtivas, legais, econômicas e políticas.  

Uma educação instrumentalizadora? Ou, uma educação capaz de despertar a 

criticidade do sujeito. Numa busca pelas perspectivas teóricas que sustentavam a 

informática na educação, analisamos diversas produções acadêmicas as quais nos 

deram uma visão ampla das tendências que fundamentaram o uso da informática na 

educação. Desta análise, podemos considerar que o primeiro passo em direção ao 

uso da informática na educação inspirou-se na perspectiva instrucionista, 

materializada no computador através dos CAI- Computer Aided Instruccion, 
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originados dos trabalhos de Skinner, ainda na década de cinqüenta nos Estados 

Unidos. 

Em meados da década de oitenta, começou a ser implementada uma nova 

metodologia do uso de computadores na educação baseada numa perspectiva 

construcionista. Representantes deste movimento Seymour Papert e José Armando 

Valente dominaram a cena acadêmica. Este movimento reinará até 

aproximadamente final da década de noventa. Momento que, com base em nosso 

estudo, pode ser considerado período de transição e ao mesmo tempo de despertar 

do mundo acadêmico para a problemática das novas tecnologias de informação e 

comunicação. 

A metodologia, conhecida como LOGO, baseava-se na proposta de deslocar 

a ênfase dada ao ensino e treinamento, característica principal das máquinas de 

ensinar de Skinner e dos CAI, para estabelecer foco na aprendizagem. Rompendo 

de certa forma com a tecnificação predominante na educação durante as décadas e 

setenta e parte da década de oitenta. Valente deslocará o foco do ensino para a 

aprendizagem do sujeito, aluno ou professor. O mecanismo pelo qual a metodologia 

LOGO pretendia realizar esta tarefa era relativamente simples. 

Por meio do computador, ou melhor, através da programação LOGO, o sujeito 

poderia perceber instantaneamente, como os elementos ordenados por ele, através 

de linhas de programação, eram representados na tela do computador. Deste modo, 

qualquer erro em decorrência de uma reflexão ou codificação indevida poderia ser 

corrigida imediatamente. Este exercício cognitivo permitia segundo os teóricos desta 

proposta colocar em prática a reflexão na ação. De certa forma, se esperava que o 

professor de maneira análoga ao processo descrito e representado na tela do 

computador, levasse para sua prática esta reflexividade, garantida pela posse das 

competências necessárias para dominar o uso do computador, competências das 

quais se apropriaria em formações durante o exercício da carreira docente. 

Esta proposta metodológica que predominou aproximadamente de meados 

dos anos oitenta até o fim dos anos noventa, ajudou a disseminar a cultura do uso 

de computadores na educação, principalmente nos grandes centros urbanos. Se, 

por um lado, mudava a perspectiva do uso do computador de instrumentalizadora 
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para reflexiva, em nenhum momento o computador deixou de vincular-se ao modo 

de produção capitalista. Pelo contrário, a expansão da indústria da informática 

somente veio corroborar a necessidade de incluir na pauta da educação a formação 

de mão de obra qualificada para o uso desta tecnologia. Ao mesmo tempo, se 

articulou intimamente com a chegada do chamado capitalismo tardio no qual 

encontrou uma alavanca poderosa por meio da expansão das redes de 

telecomunicação, permitindo transferências de natureza diversa, desde que, 

convertidas em linguagem digital. 

Embora a metodologia LOGO praticamente desapareceu do foco acadêmico, 

em fins da década de noventa, a disseminação desta metodologia serviu para 

instalar os primeiros Centros de Informática Educativa – CIED. 

Estes centros, entre outras atribuições, tinham a responsabilidade de ofertar 

cursos de formação aos professores para o uso do computador na educação. É 

importante considerar que nos CIED, a estratégia de formação de professores para 

o uso do computador e das tecnologias que posteriormente chegaram à educação 

foi a estratégia dos professores multiplicadores. Um legado que sobrevive até hoje. 

A característica principal destas formações, como apontam os dados, é 

concentrar os professores num curto período de tempo, durante o qual receberão 

capacitação para o uso da informática. Estes professores por sua vez, retornam às 

suas escolas de origem e repassam o conhecimento adquirido. Como constatado já 

nas primeiras formações, após a realização dos cursos FORMAR I e FORMAR II, 

um dos graves problemas relacionados à estratégia de formação de professores 

multiplicadores, diz respeito à descontextualização da formação. Ou seja, realizada 

longe da escola, desconectada do projeto pedagógico proposto pela escola de 

origem, e com conteúdo preparado antecipadamente, isto é, desconhecendo a 

realidade local dos cursistas. 

Ainda que, nos dias atuais, uma formação de multiplicadores em seus locais 

de origem, seja viável graças à expansão das tecnologias de informação e 

comunicação, a estrutura física da rede telemática, como foi demonstrado em 

nossos dados, ainda é um obstáculo a ser superado. Diante da situação atual da 

rede física de transmissão de dados, somente os grandes centros urbanos 
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conseguem uma conectividade de qualidade, garantindo alguma qualificação aos 

seus professores. Longe destes centros, os professores de municípios menores, 

continuam convivendo com uma formação descontextualizada. 

Mesmo com o esforço dos professores multiplicadores, como ficou 

demonstrado nos dados da década de dois mil, no sentido de superar a 

descontextualização a qual foram submetidos nos cursos de formação continuada, o 

desinteresse demonstrado pelos professores regentes, aliado a um frágil 

dimensionamento das atribuições dos professores multiplicadores, levantou tensões. 

Tensões estas que afastam os professores regentes da possibilidade de integrar em 

sua prática o computador e as tecnologias de informação e comunicação. 

Diante desta situação, pensamos que uma opção viável seria incluir nos 

currículos de formação inicial das licenciaturas, numa abordagem crítica e 

integradora, estudos abrangentes quanto ao uso dos recursos cuja estrutura baseia-

se na linguagem digital. E aproveitar nelas, modalidades de práticas pedagógicas 

fundamentadas na colaboração entre as diversas áreas do conhecimento, 

fragmentadas pela visão positivista ainda predominante na educação. 

Na reestruturação do capitalismo, o papel da informática e principalmente das 

tecnologias de informação e comunicação passou a ser preponderante. A expansão 

das redes telemáticas, devido a sua penetrabilidade, reorganizou não somente o 

sistema capitalista, mas toda a vida social a partir do final da década de noventa. 

Entretanto, mesmo com as críticas relativas ao modo capitalista de produção, 

privilegiando poucos em detrimento de muitos, a estrutura de rede sobre a qual este 

se reorganizou pode ser aproveitada pela educação para superar esta visão 

modernizante e seletiva da sociedade. 

Se os estudos acadêmicos, até a década de noventa concentravam-se no 

desenvolvimento de habilidades cognitivas para o uso do computador, ao final do 

século vinte e início do século vinte um, os estudos revelarão temas preocupados 

com o desenvolvimento de habilidades para lidar com a informação digital. Uma 

informação que desconhece os aspectos convencionais de tempo e espaço 

identificados com o mundo moderno, passível de ser transformada em diversas 

plataformas midiáticas graças à flexibilidade de sua construção original, a linguagem 
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digital. Neste sentido, cremos que seja pertinente uma ampliação da área do 

conhecimento da educação rumo ao campo de estudos que contemple a produção e 

manipulação da informação, que de acordo com Manuel Castells, é matéria prima do 

paradigma contemporâneo. 

Nosso estudo aponta que um grande avanço na educação pode ocorrer 

aliando a estrutura física da rede de telecomunicações a processos comunicativos, 

aspecto ainda pouco contemplado nos cursos de formação de professores. Nossa 

hipótese sobre este assunto é que os professores precisam apropriar-se dos 

fundamentos da comunicação e da linguagem digital de modo que a partir do 

domínio destas sintam-se confiantes para ingressar e, ao mesmo tempo, ajudar aos 

alunos a ingressar no paradigma informacional. 

Por outro lado, nossos dados também sinalizam para os cuidados com os 

aspectos extremos da simulação. Traço característico das relações virtuais que se 

estabelecem a partir da comunicação digital. Não sem razão, Jean Baudrillard, 

exerce grande influência nos autores que desenvolveram trabalhos analisados nesta 

pesquisa. Este autor encontra-se entre os mais citados em todos os trabalhos 

pesquisados durante a primeira década do novo milênio. Por este motivo pensamos 

que sua visão sobre as simulações produzidas no mundo virtual devem ser objeto de 

estudo na área da educação. 

Num mundo onde a informação é a matéria prima, no qual a redes 

telemáticas de informação e comunicação, estruturam comunidades sociais 

influentes, um mundo onde o poder se simulação graças à realidade virtual ganha 

contornos de referencial de realidade, perece-nos que a formação de professores 

não pode mais prescindir de uma formação sólida e ampla sobre as tecnologias 

digitais utilizadas por uma ampla parcela de nossa sociedade. Ainda que, como 

apontado por nossos dados, as propostas dos discursos oficiais apresentem sinais 

contraditórios entre a teoria e a prática da formação de professores, seja inicial ou 

continuada, nossa visão diante deste fenômeno, é a de um cenário em permanente 

transformação. 

As enormes possibilidades que se apresentam à educação, a partir da base 

tecnológica digital, são proporcionais aos desafios. Ao longo das últimas quatro 
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décadas a formação de professores para o uso da tecnologia conviveu com o 

treinamento e instrucionismo proposto por Skinner até a rede rizomática do 

conhecimento dos dias atuais, proposta a partir da metáfora de Deleuze e Guattari, 

passando pela cognitividade de Papert e Valente. Sempre vinculada ao modelo 

econômico predominante, a educação e em especial a formação de professores 

para o uso das novas tecnologias de informação e comunicação não pode ser 

estudada isolada do contexto social na qual está inserida. 

Devido ao rápido avanço da tecnologia digital, é difícil imaginar um cenário 

para a educação e a informática nos próximos anos. A velocidade com que esta 

base material se espalha pela sociedade criando e disseminando “gadgets”, 

renovando e criando culturas, tornam obsoleta qualquer apropriação de determinado 

artefato, material ou imaterial. No instante de sua apropriação virou obsolescência. 

Diante disso, nos perguntamos aonde este processo vai nos levar? Se até o 

momento, com base em nossas análises, somos levados a pensar que a formação 

de professores para o uso da informática e das tecnologias de informação e 

comunicação, ainda não conseguem dar o respaldo necessário para a atuação do 

professor na escola, então, como garantir uma formação de professores para o uso 

das tecnologias de informação e comunicação que supere a obsolescência dos 

artefatos tecnológicos? 
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