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RESUMO: O objetivo do artigo é analisar o uso e a presença das Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TIC) nas escolas públicas brasileiras, bem como seu papel na educação, a 

partir dos resultados da pesquisa TIC Educação 2011 (do CGI.br). 
 

Com esse objetivo, linhas comparativas são estabelecidas em relação às políticas e ações 

pontuais de adoção das TIC na educação, dentre elas: Um Computador por Aluno (UCA), do 

governo  brasileiro;  Plano   de   “Conectividade  Educativa  de  Informática  Básica  para  o 

Aprendizado em Linha” (CEIBAL) do  governo uruguaio; a experiência da Kyrene School 

District no Arizona (EUA). Além disso, serão analisadas informações relativas à presença e 

uso das TIC pela população brasileira em geral, com base em dados de pesquisas como a TIC 

Domicílios também publicada pelo CGI.br, dentre outras fontes de informações. 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: TIC; tecnologia da informação e da educação; educação; Proinfo; 

Banda Larga nas Escolas; capital social; políticas públicas. 
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Políticas públicas para as TIC na educação - Caminhos possíveis e tendências brasileiras 
 
Para  contextualizar  o  estado  atual  da  penetração  das  políticas  públicas  para  as  TIC 

(tecnologias da  informação e da comunicação) na educação no Brasil, em primeiro lugar 

voltaremos nossa atenção para os  resultados obtidos na pesquisa TIC Educação, realizada 

anualmente pelo CGI.br e operacionalizada pelo  IBOPE Inteligência. Do total de escolas 

públicas  pesquisadas  em  2011,  39%  declararam  não  participar  de  nenhum  programa  de 

implementação de infraestrutura tecnológica. Cerca de metade das escolas (50%) declararam 

participar  do  “Programa  Nacional  de  Tecnologia  Educacional”  (Proinfo):  ou  82%  das 

escolas que declararam participar de algum programa de infraestrutura tecnológica. Nenhum 

outro programa de implementação se destacou tanto  nos resultados da pesquisa quanto este, o 

que nos permite delinear uma tendência ou uma escolha que já vem sendo feita pelo governo 

federal por um modelo especifico de implementação e uso das TIC na educação brasileira. 
 

Diante disso, o artigo tem o objetivo de analisar a presença e o uso das TIC na educação 

brasileira, por  meio de comparações com experiências de outros países, inclusive latino- 

americanos. 
 
 
 
Sobre a pesquisa “TIC Educação 2011”1

 
 
A TIC Educação é uma pesquisa realizada anualmente desde 2010 pelo Núcleo de Informação 

e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), e que 

é operacionalizada pelo IBOPE Inteligência. A pesquisa tem por objetivo identificar o uso e 

apropriação do computador e da Internet nas escolas públicas e privadas brasileiras. 
 

As  populações-alvo  da  pesquisa  são  professores,  alunos,  coordenadores  pedagógicos  e 

diretores de  escolas de áreas urbanas que oferecem ao menos a 4ª série/ 5º ano do Ensino 

Fundamental e/ou 8ª série/ 9º ano do Ensino Fundamental e/ou 2º ano do Ensino Médio. Na 

edição de 2011 da pesquisa foram realizadas entrevistas em 650 escolas brasileiras, sendo 497 

escolas públicas e 153 escolas particulares. Escolas de áreas rurais, escolas federais e escolas 

exclusivamente de ensino especial ou EJA (Ensino para Jovens e Adultos) foram excluídas da 

amostra. O cadastro utilizado para o desenho amostral e a seleção das escolas foi o Censo 

Escolar 2010 do INEP. 
 
 
 
 

1   Os autores agradecem a Alexandre Barbosa do CGI.br pela autorização para a utilização dos resultados  da 
pesquisa. 
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O desenho da amostra permite leitura independente dos resultados por região (Sul, Sudeste, 

Centro-Oeste+   Norte  e  Nordeste),  dependência  administrativa  (Estadual,  Municipal  e 

Particular) e nível de ensino (escolas que abrangem apenas o Ensino Fundamental ou apenas o 

Ensino Médio ou tanto o Ensino Fundamental quanto o Ensino Médio). 
 
 
 
As abordagens  para  a  implementação  das  TIC  na  educação  do  ponto  de  vista  das 

políticas públicas 
 

Quando analisamos diversas experiências dos países no que diz respeito às políticas públicas 

de TIC na educação, verificamos que existem basicamente duas grandes abordagens para a 

implementação e uso das TIC na educação. A diferença básica entre elas é que uma tem como 

foco a inclusão digital  em sentido amplo,  buscando diminuir as diferenças entre os que 

possuem e os que não possuem acesso às TIC, independentemente do fato de serem ou não 

estudantes e a outra tem o foco estrito de ação a escola. Neste artigo, optou-se por abordar 

estas  duas  vertentes  por  meio  de  exemplos  de  programas  e  políticas  públicas  que  as 

representam. 
 

A primeira dessas tendências é representada pela e tem início com a criação do projeto “One 

Laptop per  Child” (OLPC), nos Estados Unidos da América. O primeiro país da América 

Latina a aderir a esta vertente foi o Uruguai com a criação do “Plano Ceibal” que em outubro 

de 2007 adquiriu 100.000 laptops advindos do projeto OLCP. Esta vertente tem três valores 

centrais: 1) a distribuição de tecnologia; 2) promoção do  conhecimento e 3) geração da 

igualdade de acesso às TIC. 
 

Analisando  mais  atentamente as  características  do  “Plano  Ceibal”  pode-se  compreender 

algumas  características,  pontos  positivos  e  as  fraquezas  deste  modelo.  Entre  os  pontos 

positivos destacam-se o  aumento da frequência dos alunos nas escolas e a diminuição dos 

indicadores de exclusão digital verificados – ponto central dentre os objetivos do modelo. De 

acordo com o definido pela política, todas as escolas  uruguaias possuem conexão com a 

internet e este sinal é aberto para toda a comunidade do entorno das escolas, o que significa 

que modelo possibilita o acesso e permite também que os adultos aprendam com as crianças. 

Um estudo realizado pela Latu e pela Anep mostraram que cerca de 87% das crianças que 

participaram do programa ensinaram de alguma forma seus familiares a utilizarem os laptops. 

Apesar do caráter universalizante do programa, é importante destacar que o conteúdo que 

pode  ser  acessado  através  dos  laptops  do  programa  não  é  inteiramente  livre,  existindo 
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bloqueios em  relação  a  determinadas  categorias  de  sites.  A  justificativa  central  para  a 

limitação é a de que se está objetivando o uso educacional e voltado para o desenvolvimento 

cognitivo das crianças. Este é de fato um ponto polêmico do programa, que envolve questões 

como segurança, saúde e o próprio conceito de educação. 
 

Segundo os defensores do programa, o uso dos laptops teria uma influência positiva no 

aprendizado, mas ainda não há pesquisas que comprovem empiricamente esta melhoria, uma 

vez que se trata de experiências muito recentes, ou seja, com uma duração que ainda não teria 

permitido a realização de estudos de impacto. Além disso, conforme veremos mais adiante, a 

mensuração dos resultados de tais programas via instrumentos tradicionais de avaliação, como 

testes estruturados  e seus scores, é um ponto  complexo e centro de forte e  controversa 

discussão. Porém, é certo que, após a implementação do programa no país, houve uma grande 

melhora na democratização  do  acesso  à informação,  assim  como  se criou  um  excelente 

estimulo para que as crianças lessem e escrevessem mais. 
 

Contudo, deve-se ter claro que educação é um aspecto humano complexo e que qualquer 

transformação  que se queira atribuir a ela deve estar consciente da pluralidade imensa de 

fatores envolvidos, dentre os quais a implementação e uso das TIC são apenas um. 
 

Um ponto negativo e de atenção que a experiência do “Plano Ceibal” traz à nossa atenção é a 

questão da  dificuldade de reposição dos equipamentos que apresentam defeitos ou que são 

inutilizados. Como são as próprias crianças que manipulam os equipamentos, isso tem como 

consequência  altas  taxas  de   equipamentos   quebrados,  em  torno  de  15%,  segundo  as 

informações do programa, sendo que a demora na substituição dos equipamentos pode criar 

graves prejuízos ao processo de aprendizagem. 
 

No  que  diz  respeito  ao  caso  brasileiro,  embora  não  se  trate  de  uma  política  pública 

generalizada  como  no  caso  uruguaio,  temos  no  país  o  programa  “Um  Computador  por 

Aluno”  (UCA)  do  Governo  Federal.  A  principal  diferença  que  pode  ser  observada  na 

implementação dos programas é que,  diferentemente do Ceibal, o UCA não adquiriu seus 

laptops do projeto OLCP, mas produziu internamente os seus próprios equipamentos, com o 

objetivo secundário de incentivar a cadeia produtiva brasileira. 
 

De acordo com a descrição do programa, a proposta pedagógica do UCA busca realizar a 

transição do que  se conhece por modelo instrucionista de ensino para um modelo onde o 

aluno  se  torne  o  ator  de  seu  próprio  conhecimento  e  o  professor  aparece  como  guia  e 

orientador no processo de ensino-aprendizagem. 
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O UCA  teve  seu  projeto  piloto  realizado  em  2007  em  cinco  escolas  de  cinco  estados 

brasileiros: São Paulo/SP, Porto Alegre/RS, Palmas/TO, Piraí/RJ e Brasília/DF. Em seguida o 

projeto foi estendido a 6 municípios brasileiros (Barra dos Coqueiros/SE, Caetés/PE, Santa 

Cecília do Pavão/PR, São João da Ponta/PA, Terenos/MS e Tiradentes/MG), via um projeto 

denominado UCA Total, com todas as escolas do município sendo atendidas pelo programa. 

Segundo informações do programa, em 2010, teria sido planejada a distribuição de cerca de 

150 mil laptops para professores e alunos de mais de 300 escolas públicas do país. 
 
Estudo realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) trouxe à luz alguns 

aspectos positivos e negativos do programa, sendo que os pontos negativos ressaltados foram 

a falta de infraestrutura nas escolas, problemas e insuficiência na capacitação dos professores, 

bem como manutenção inadequada dos equipamentos. 
 

Com problemas operacionais tão evidentes fica clara a dificuldade em tomar este caso como 

referência bem  sucedida do ponto de vista dos objetivos educacionais do projeto. De todo 

modo, a pesquisa da UFRJ descreve os seguintes pontos positivos do programa: melhora no 

domínio  do  uso  das  TIC  pelos  alunos,  melhores  resultados  nas  escolas  onde  os  alunos 

puderam levar os laptops para casa, bem como melhoras na alfabetização das crianças. 
 

Contudo quando se toma como referência os indicadores sobre a efetividade do programa no 

interior da sala de aula, os resultados não são positivos, uma vez que o uso pedagógico do 

equipamento não ocorreu da  forma esperada, assim como houve reclamação, por parte dos 

docentes,  de  que  o  programa  foi  implementado  de  forma  atribulada,  dificultando  sua 

adequada apropriação. 
 

Enquanto o UCA não se configura como política pública generalizada de adoção de TIC na 

educação  brasileira, a segunda vertente de políticas analisada no início da seção, a saber, 

aquela que tem como foco o  uso dessas tecnologias na escola, tem nos programas federais 

brasileiros “Banda Larga nas escolas” e “Proinfo” dois excelentes exemplos. 
 

O programa “Banda Larga nas escolas” teve sua implementação iniciada em 2008 e objetiva 

oferecer conexão  à internet para todas as escolas públicas urbanas. As escolas rurais são 

atendidas   por   um   programa   semelhante   chamado   “Governo   Eletrônico   Serviço   de 

Atendimento ao Cidadão” (GESAC), que oferece conexão via satélite para escolas em locais 

de difícil acesso. O programa “Banda Larga nas escolas” não necessita de nenhuma atitude 

ativa da escola como a garantia de estrutura física ou a realização de inscrição no programa, 

pois prevê  o  atendimento  a  todas  as  escolas  públicas  urbanas  do  país.  Não  há,  porém, 
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informações  disponibilizadas  publicamente a respeito  do  cumprimento ao  não  das  metas 

traçadas pelo  programa, e em que proporção. Já segundo os resultados da TIC Educação 

2011, 93% das escolas públicas tem internet no laboratório de informática, o que pode ser 

entendido em parte como reflexo deste programa. 
 

O Proinfo, por sua vez, é um programa que tem o objetivo de promover o uso pedagógico das 

TIC na rede  pública de educação. O programa federal oferece às escolas computadores e 

conteúdos educacionais e, em  contrapartida, os estados e municípios precisam garantir a 

existência de uma estrutura adequada para a  instalação dos equipamentos assim como a 

capacitação dos educadores para o uso básico e o pedagógico das TIC. 
 

A estrutura disponibilizada pelo Proinfo pode também ser usufruída pela comunidade no 

entorno das escolas, porém, de forma limitada, pois o programa tem como prioridade o uso 

pedagógico das TIC. Esta é,  portanto, uma diferença marcante entre os programas como o 

OLCP e aqueles semelhantes ao Proinfo: programas como o “Plano Ceibal” e o UCA levam 

as TIC para o cotidiano dos indivíduos, permitindo o uso  dos equipamentos para além dos 

muros da escola, produzindo um efeito de dispersão; já programas como o  Proinfo estão 

focados na escola e em seu entorno imediato, em um movimento de atração e concentração 

em pontos determinados. 
 

A manutenção dos equipamentos distribuídos pelo Proinfo é realizada exclusivamente por 

empresas licitadas, e caso estas não cumpram seu papel de forma adequada, a escola não pode 

agir de maneira independente. Um bom exemplo da limitação de autonomia das escolas na 

gestão destes recursos é que se uma escola instalar  algum software específico ou mudar o 

sistema operacional do computador, caso seja necessário envia-lo  para  a manutenção por 

qualquer motivo,  o  computador  será devolvido  sem  o  novo  software  instalado e  com  o 

sistema operacional original (Linux). 
 

O programa  propõe  três  linhas  de  ação  diferentes.  A  primeira  é  a  disponibilização  da 

infraestrutura com o fornecimento de computadores e recursos digitais. A segunda relaciona- 

se à capacitação dos  educadores  e a terceira à produção e disponibilização de conteúdos 

educacionais e sistemas de informação para serem utilizados nos equipamentos 

disponibilizados de forma a garantir o uso pedagógico das TIC. 
 

O projeto estabelece de forma clara a divisão de responsabilidades entre o Ministério da 

Educação (MEC) e os Estados e municípios. Ao primeiro cabem as três linhas de ação 

descritas  anteriormente, enquanto aos estados e municípios cabe, primeiramente, prover a 
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infraestrutura adequada para receber os equipamentos do programa nas escolas e nos Núcleos 

de Tecnologia Educacional (NET), bem como os serviços de manutenção e segurança de tal 

infraestrutura.  Em  segundo   lugar,  os  governos  locais  devem  viabilizar  e  incentivar  a 

capacitação dos educadores para o uso das TIC bem como assegurar os recursos humanos e as 

condições necessárias para o adequado funcionamento dos NET. Por último, devem assegurar 

o suporte técnico e a manutenção dos equipamentos dos laboratórios Proinfo a  partir do 

momento em que o prazo de garantia da empresa fornecedora é concluído. 
 

O governo brasileiro claramente vem priorizando a segunda vertente de políticas públicas de 

TIC na educação, tendo como base os programas “Banda Larga nas escolas” e “Proinfo”. 

Para as dimensões brasileiras, tanto em termos de extensão do território, quanto no que diz 

respeito  ao  tamanho  da  população  escolar,  o  UCA  é  um  projeto  de  elevado  custo  de 

implementação e manutenção. O Proinfo e o “Banda Larga nas escolas” são os programas 

que visam atender a todas as escolas públicas do país que tem se mostrado mais exequíveis à 

nossa realidade. 
 

No entanto, dada a ausência de informações oficiais disponibilizadas publicamente em relação 

a estes programas, não é possível avaliar de forma clara se a escolha que prioriza o modelo 

Proinfo tem realmente atingido os resultados pretendidos. Mais complexa ainda é a avaliação 

dos resultados e impactos do programa na educação, em relação aos quais temos ainda menos 

informações. 
 
 
 
Indicadores de infraestrutura das escolas a partir dos resultados da TIC Educação 

 
Apesar da atual ausência de informações sobre a presença e a forma como as tecnologias da 

informação  e  da  comunicação  estão  sendo  apropriadas  pelas  escolas,  podemos  ter  uma 

aproximação desse cenário por meio dos resultados coletados pela pesquisa TIC Educação. 

Embora não seja possível atribuir a atual infraestrutura de TIC nas escolas a estes programas, 

a  partir  dos  resultados  da  pesquisa,  pode-se  observar,  em  primeiro  lugar,  Proinfo  que 

praticamente a totalidade das escolas possui algum computador instalado e  93% possuem 

conexão com a Internet (sendo que, entre essas escolas, 91% possuem conexão banda larga, 

que pode ser considerada uma garantia mínima de qualidade da conexão de Internet). Apesar 

da presença de computadores na maioria das escolas, a média de computadores de mesa em 

funcionamento por escola é de apenas 20 máquinas (sendo que 57% das escolas possuem até 

20 computadores). 
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Dentre as escolas que possuem conexão com a Internet, 45% também possuem conexão sem 

fio, ou seja, têm a possibilidade de utilização da Internet em outros espaços da escola, através 

de equipamentos móveis, como notebooks e celulares. Apesar de o roteador wireless ser um 

dos itens que são disponibilizados às escolas pelo  Proinfo, apenas 39% do total de escolas 

possuem  Internet  sem  fio.  Todavia,  não  é  possível  identificar  se  estes  roteadores  são 

provenientes do Proinfo ou se nas escolas que participam do programa e não possuem Internet 

sem fio o equipamento não foi recebido ou apenas não foi instalado por algum motivo. 

Também não é possível estimar o raio de alcance dos roteadores fornecidos pelo programa. 
 

Sobre a velocidade de conexão da internet, indicativos resultados da pesquisa indicam que 

uma proporção significativa de diretores não tem conhecimento (ou interesse) suficiente para 

administrar os recursos referentes  à Internet da escola, ou que em alguns casos a gestão e 

instalação deste recurso está completamente  dissociada da esfera de gestão do diretor (e 

provavelmente tem origem em decisões tomadas pela secretaria de educação ou os gestores 

dos programas do governo): assim, 27% dos diretores não souberam especificar a velocidade 

de conexão de suas escolas. 
 

Note-se que as baixas velocidades de conexão com a Internet de mais da metade das escolas 

(57%  das  escolas  possuem  conexões  de  até  2  Megabites),  quando  distribuídas  por  20 

computadores, tendem a prejudicar a qualidade da conexão, impedindo o uso simultâneo dos 

equipamentos instalados. 
 

O local no qual a maior proporção das escolas possui computador instalado é a sala do 

coordenador pedagógico/ diretor (88%), seguido do laboratório de informática (86%), da sala 

de professores/ de reunião (62%) e da biblioteca/ sala de estudos (43%). Todavia, os alunos 

possuem  acesso  aos  computadores  em  somente  10%  e  11%  das  escolas  que  possuem 

computadores instalados na sala do coordenador pedagógico/ diretor e na sala de professores/ 

de reunião respectivamente, ou seja, por tratar-se de locais de uso exclusivo dos professores e 

da administração da escola, este uso não ocorre, na maioria dos casos, em interação com os 

alunos. Ao contrário, 67% das escolas que possuem computador instalado na biblioteca/ sala 

de estudo, permitem acesso aos alunos nesses locais. 
 

Um possível reflexo das políticas de iniciativa do governo federal referentes ao Proinfo é o 

fato  de  a  maioria  das  escolas  públicas  possuir  computador  instalado  no  laboratório  de 

informática (86%) e Internet instalada no laboratório (93% das escolas que possuem algum 

tipo de conexão com a Internet e computador instalado no laboratório), que é o principal 
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espaço destinado ao uso do computador e da Internet pelos alunos e com os alunos nas 

escolas. Na maioria, das escolas o uso do laboratório é permitido para alunos e professores 

(em 90% e 93% respectivamente). 
 

O Proinfo permite o uso dos computadores do laboratório pela comunidade para promover 

sua integração com a escola, mas determina que este uso seja feito em horários alternativos 

aos horários de aula da escola e aos finais de semana. Mas aparentemente esta possibilidade 

se limita principalmente a escolas maiores (e que possuam mais infraestrutura), a escolas que 

sejam  alvo  de  outras  políticas  específicas  e  a  escolas  inseridas  num  contexto  de  maior 

mobilização do apoio da comunidade e dos funcionários. 
 

Apesar de 20% das escolas públicas que possuem laboratório de informática permitirem o 

acesso aos computadores pela comunidade, 91% das escolas só abrem o espaço em dia úteis e 

cerca de metade (51%) no período noturno. 
 

De acordo com os resultados da pesquisa, em média, as escolas públicas brasileiras possuem 

cerca de 14 turmas no Ensino fundamental I (de 1ª a 4ª série), 14 no Fundamental II (de 5ª a 8ª 

série) e 16 no Ensino Médio, sendo que uma só escola pode possuir de um a três níveis de 

ensino. As turmas do Ensino Fundamental I  possuem em média 29 alunos, chegando a 33 

alunos no Ensino Fundamental II e a 37 alunos no Ensino Médio. 
 

Se levarmos em consideração o número médio de computadores na escola, podemos concluir 

que, na maioria delas, não há máquinas suficientes para que os professores possam realizar 

atividades com uma turma inteira, com o uso de um computador por aluno. 
 
 
 
Barreiras e capacitação para os professores 

 
As difíceis condições de infraestrutura reveladas pelos indicadores apresentados na seção 

anterior são corroboradas pelas opiniões dos professores sobre essa realidade: as barreiras que 

a  maioria  deles  (e  também   os  coordenadores  pedagógicos)  identifica  para  o  uso  do 

computador  e   da   Internet   para  fins   pedagógicos   são   relacionadas   principalmente   à 

infraestrutura  das  escolas,  como  o  número  de  computadores  por  aluno  e  o  número  de 

computadores  conectados  à  Internet  (que  78%  e  75%  respectivamente  dos  professores 

responderam que atrapalham ou atrapalham muito as suas atividades). 
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Em seguida, aparecem como obstáculos a baixa velocidade de conexão à internet (71%), a 

ausência de suporte técnico (69%) e a existência de computadores obsoletos ou ultrapassados 

(58%), o que também se refere a problemas de infraestrutura. 
 

Enquanto 50% das escolas públicas brasileiras declararam participar do Proinfo, apenas 41% 

têm algum projeto de capacitação de professores no uso das TIC. A origem mais comum dos 

programas  de  capacitação  é  reconhecida  nos  municípios  e  prefeituras:  42%  das  escolas 

públicas declararam possuir programas de  capacitação de professores em uso de TIC de 

responsabilidade dos municípios e prefeituras. Em seguida temos governo Estadual com 32% 

e governo federal com 20%. 
 

É interessante observar que 14% das escolas com programa de capacitação declararam ter um 

projeto desenvolvido pela própria escola. O que os dados demonstram, então, é um fenômeno 

de divisão de responsabilidades com uma tendência de concentração em dois polos distintos. 

A infraestrutura básica estaria  concentrada nas instâncias federais, enquanto os aspectos de 

funcionamento e de desenvolvimento pedagógico  são atribuições dos governos locais e até 

mesmo da escola. 
 

Um último aspecto relacionado à capacitação dos educadores emerge ao compararmos as 

percepções dos  diretores das escolas públicas e privadas que participaram da pesquisa TIC 

Educação 2011 em relação à alocação de recursos. Temos que, dentre os diretores do ensino 

privado,  há  uma  maior  preocupação  quanto  a  melhoria  das  habilidades  e  competências 

técnicas  dos  professores  no  uso  das  tecnologias:  71%  contra  64%  nas  escolas  públicas. 

Diferença ainda mais marcante aparece ao analisarmos o indicador de inovação  relativa a 

novos métodos de ensino: 62% dos diretores de escolas particulares consideram esta uma 

prioridade contra apenas 43% nas escolas públicas. 
 

Para além da infraestrutura, a forma como pensam e percebem os gestores e educadores é 

fator chave de transformação necessária para o uso pedagógico das TIC, e nenhuma política 

pública que não tenha como  foco essa questão  será eficaz na plena adoção das TIC na 

educação. 
 

Para  que  o  Proinfo  atinja  seu  objetivo  de  garantir  o  uso  pedagógico  das  TIC,  além  de 

infraestrutura e capacitação, é portanto necessário que haja o desenvolvimento de materiais 

digitais pedagógicos, sendo que o órgão responsável, inicialmente, pelo desenvolvimento de 

tais  materiais  foi  a  Secretaria  de  Educação  a  Distância  (SEED),  recentemente  extinta. 

Atualmente,  seus  programas  estão  vinculados  à  Secretaria  de  Educação  Continuada, 
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Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). Dentre os programas e ações realizados 

pela  SEED  temos  o  Proinfo  e  todo  o  desenvolvimento  de  seu  ambiente  virtual  e  de 

ferramentas pedagógicas associadas às TIC como, por exemplo, E-Proinfo, Proinfo Integrado, 

Portal do Professor, etc. 
 

No entanto  não  existem informações  e avaliações  públicas  relativas  a  esta  dimensão do 

Proinfo em relação às quais pudéssemos realizar alguma análise sobre o conteúdo pedagógico 

do programa, sua filosofia e efetividade. 
 
 
 
Um novo modelo comparativo: a experiência do Kyrene 

 
Nessa seção, traçamos um paralelo entre o Proinfo e a experiência desenvolvida em Kyrene 

School District no Arizona, EUA. O modelo de Kyrene School District tem semelhanças com 

a vertente de políticas relacionada ao Proinfo, mas sua experiência é muito mais radical em 

termos de experiência educacional inovadora. 
 

A integração das TIC no cotidiano escolar é total em  Kyrene School District. Todas as 

matérias e aulas ocorrem em um ambiente integrado às TIC. A primeira diferença em relação 

ao modelo Proinfo está no fato de que, embora em Kyrene School District todas as 25 escolas 

possuam laboratórios de informática, sua filosofia é de que o momento de aprendizado não 

pode se restringir aos momentos específicos de acesso aos laboratórios de informática, mas 

deve ser suficientemente flexível para também acontecer dentro da sala de  aula. Alunos e 

professores tem acesso diário às TIC e não estão restritos aos horários de um laboratório 

compartilhado por várias turmas. As TIC se transformaram em instrumento do cotidiano de 

aprendizado dessas escolas. 
 

Neste modelo há, portanto, uma transformação na própria natureza do espaço da sala de aula e 

que tem influência, por sua vez, no papel do professor e na forma de aprendizado dos alunos. 

Os primeiros aparecem  como guias de estudantes que aprendem em seu próprio ritmo e 

conectados a uma rede de informações pela qual podem navegar com relativa liberdade. 
 

No entanto, existem fortes críticas ao modelo de Kyrene School District. A principal delas se 

refere à ausência  de reflexo de impacto do programa no desempenho escolar dos alunos. 

Somado a esta crítica está o argumento de que os custos do programa são muito elevados e 

que  não  existem  provas  efetivas  de  sua  eficácia.  Aqueles  que  sustentam  e  defendem  o 

programa argumentam que a forma com que se produzem as notas – testes estruturados – não 
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contém os instrumentos adequados para se medir os resultados do programa, que operaria a 

partir de uma concepção diversa do processo de ensino-aprendizagem. 
 

Apesar das críticas, a experiência em Kyrene School District nos chama a atenção por sua 

ousadia e por ser,  dentre as existentes, aquela que mais se aproxima de uma tentativa de 

apropriação das TIC enquanto um capital cultural nos termos desenvolvidos pelo sociólogo 

francês Pierre Bourdieu (2001). 
 

Ao discutir o que é capital cultural Bourdieu parte do conceito de cultura como construção 

social,  sendo   que  nesta  construção  alguns  aspectos  da  cultura  são  mais  valorizados 

socialmente do que outros,  convertendo-se em capital, pois sua posse confere prestígio e 

distinção.  Não  existiria,  no  entanto,  um  elemento  objetivo  que  diria  que  uma  cultura  é 

superior à outra, de forma que, os valores atribuídos pelos grupos dominantes em determinada 

configuração social seriam os responsáveis por torná-la legítima ou não. 
 

O capital cultural pode ser adquirido de maneira dissimulada ou inconsciente, sendo assim 

marcado pelas suas condições culturais, econômicas e hereditárias de aquisição. Para o autor, 

existem três modalidades de capital cultural: capital objetivado; capital incorporado e capital 

institucionalizado. 
 

O capital cultural no seu estado objetivado diz respeito à propriedade de objetos culturalmente 

valorizados, o que pressupõe o capital econômico, mas também uma apropriação simbólica 

desse  capital  cultural.  Para  definir  melhor  tal  estado  através  de  um  exemplo,  para  uma 

instituição de ensino possuir equipamentos de tecnologia da informação e comunicação basta 

que possua certo capital econômico, seja por meio de algum  programa ou política pública, 

seja de origem privada ou filantrópica. Mas para se apropriar desses bens de  maneira que 

possa se utilizar de tais objetos de maneira proveitosa, é preciso dispor do capital incorporado. 
 

Bourdieu define o capital no seu estado incorporado como o processo de internalização e 

assimilação por parte do indivíduo dos hábitos, comportamentos, preferências e 

conhecimentos e etc (enfim, as disposições) associados à cultura dominante. Esse capital não 

pode ser  transmitido instantaneamente, mas pode ser adquirido, no essencial, de maneira 

totalmente dissimulada e inconsciente por meio das atividades cotidianas. 
 

Políticas  públicas  efetivas  para  incorporação  das  TIC  na  educação  devem,  portanto, 

primeiramente  garantir a objetivação do capital cultural por meio da disponibilização da 

infraestrutura adequada, mas se pararem nesta fase não terão sucesso. A incorporação das TIC 

em nosso modelo de educação deve ir além da infraestrutura. 
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Por fim, o estado institucionalizado se refere à posse e ao acúmulo de certidões, certificados, 

diplomas e outras propriedades que tendem a ser socialmente valorizadas e utilizadas como 

atestados de competência reconhecidos coletivamente e, sobretudo, institucionalmente. O que 

vemos é que, por vezes, a sociedade exige tais certificados antes mesmo de a incorporação ter 

ocorrido, como é o caso das críticas dirigidas ao Kyrene School District, pela  ausência de 

dados, especialmente numéricos, que comprovem sua efetividade. 
 

Para ilustrar e tentar  realizar uma  “estimativa” em  relação  à incorporação  das  TIC  por 

professores e  alunos, analisamos os perfis destes dois grupos, atentando também para as 

diferenças entre alunos e professores da rede pública e privada. 
 
 
 
Perfil e comportamento dos professores em relação às TIC 

 
Com relação à posse de computadores e ao acesso à internet em seus domicílios, temos que 

praticamente  não  há diferença entre professores da rede pública ou privada, sendo que a 

maioria  deles  em  geral   possui   computador  no  domicílio.  Contudo,  há  uma  diferença 

importante no que diz respeito aos professores que levam seus computadores portáteis para a 

escola: 50% na rede pública contra 68% na privada (Tabelas 8, 9 e 10 em anexo). 
 

A frequência de acesso também é maior entre os professores da rede privada, sendo 90% 

destes declararam acessar a rede todos os dias ou quase contra 79% dos professores na rede 

pública. Ambas as categorias, no entanto, têm a sua casa como local mais frequente de acesso, 

80% para rede pública e 83% para rede privada, sendo a escola o segundo local de uso mais 

frequente. 
 

Para a maioria dos professores, seja na rede pública ou na rede privada, a principal forma 

aprendizado do  uso em TIC foi custeada por ele próprio (72% no caso dos professores de 

escolas públicas e 78% das escolas privadas). Contudo, 21% dos professores da rede pública 

declararam que receberam capacitação do governo ou secretaria de educação. 
 

A principal fonte de consulta para a preparação das aulas desses professores são o projeto 

pedagógico da escola em primeiro lugar. Além disso, 36% dos professores na rede pública 

declararam utilizar sites e portais de educação como fonte, bem como 46% dos professores da 

rede privada. Já em relação ao estímulo que o uso das TIC tem em relação à adoção de novos 

métodos  de  ensino,  59%  dos  professores  da  rede  pública  concordam  totalmente  com  a 

afirmação  de  que  adotaram  novos  métodos  de  ensino  devido  às  contribuições  das  TIC 

enquanto 67% na rede privada o fizeram. 
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Quando perguntados sobre as atividades nas quais utilizavam computador e Internet com os 

alunos, apenas 57% dos professores de escolas públicas afirmaram utilizar computador e/ou 

Internet na escola com os  alunos para alguma atividade. O local mais citado de uso do 

computador e da Internet para realização de  atividades com os alunos entre esses 57% é o 

laboratório de informática, citado por 84%. Apesar de tratar-se de uma pergunta de múltiplas 

respostas, os outros locais ainda apresentam baixos índices de resposta: 22% citaram a sala de 

aula, 11% a sala dos professores e 6% a biblioteca. 
 

Como apenas 4% das escolas públicas possuem computador instalado na sala de aula e, entre 

elas,  apenas   65%   possuem  internet  instalada  neste  local,  supõe-se  que  este  uso  seja 

principalmente  de  iniciativa  dos  próprios  professores,  ao  utilizarem  seus  computadores 

pessoais  (50%  dos  professores  de  escolas   públicas  que  possuem  computador  portátil 

afirmaram  levar o  equipamento  para a  escola)  ou  os  computadores  móveis  das  próprias 

escolas públicas. O problema é que, em geral, as escolas possuem uma quantidade pequena 

destes equipamentos (67% possuem computador portátil, em uma quantidade média de  3,4 

máquinas), o que limita o uso apenas ao professor, sem a participação dos alunos. 
 
 
 
Perfil e comportamento dos alunos em relação às TIC 

 
Observando-se os resultados da pesquisa no que diz respeito aos indicadores relativos aos 

alunos, nota-se que as discrepâncias entre alunos de escolas particulares e escolas públicas é 

bem maior do que entre os professores. As tabelas 1, 2 e 3 em anexo indicam uma diferença 

pequena entre alunos de escolas públicas e particulares (em torno de 10 pontos percentuais a 

mais entre os alunos de escolas particulares) que já usaram computador e internet. Todavia, ao 

observarmos a posse de computador e internet no domicílio dos alunos nas tabelas 4 e 5, é 

notável que uma proporção significativamente menor de alunos de escolas públicas possuem 

computador e internet no domicílio, o que se reflete nos principais locais em que os alunos 

utilizam estas  ferramentas. Pode-se notar nas tabelas 6 e 7 que uma proporção maior de 

alunos  de escolas  particulares  utilizam  o  computador e a internet  em  casa,  assim  como 

consideram  que  é  neste  local  onde  mais   frequentemente  utilizam  estas  tecnologias. 

Proporções maiores de alunos de escolas públicas, ao contrário,  utilizam locais de acesso 

pago (uma alternativa à falta de acesso em casa), embora o local  mais frequente de uso da 

internet por alunos de escolas públicas também seja a residência. 
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Quanto ao uso nas escolas, cerca de metade dos dois grupos de alunos declaram utilizar 

computador e internet neste espaço, o que permite levantar a questão de como o modelo de 

laboratórios pode diminuir a  desigualdade de acesso entre os alunos das escolas públicas e 

particulares. Todavia, por não possuírem o acesso em casa, proporções maiores de alunos de 

escolas públicas consideram a escola ou a casa de outras  pessoas ou centros públicos de 

acesso gratuito os locais mais frequentes de uso. 
 

O menor acesso ao uso de computador e internet pelos alunos de escolas públicas também 

fica evidente quando se observa os resultados apresentados nas tabelas 8 e 9, que evidenciam 

uma frequência maior de uso destas ferramentas pelos alunos de escolas particulares. 
 

Quando observamos os locais em que os alunos de escolas públicas já realizaram atividades 

que utilizam o computador e a internet, fica evidente a concentração das práticas pedagógicas 

com  o  uso  destas  ferramentas   nos  laboratórios:  95%  utilizaram  o  laboratório,  sendo 

inexpressivo o uso nos demais locais da escola. 
 

Além de terem mais acesso na escola, os alunos das escolas particulares têm acesso ao 

computador e à  Internet com mais frequência em casa, o que nos permite especular que a 

incorporação desta tecnologias como capital cultural ocorrerá mais facilmente e rapidamente 

entre estes alunos. 
 
 
 
Conclusões 

 
Uma breve análise dos diferentes programas de implementação de infraestrutura tecnológica e 

de incorporação das TIC na educação revela uma série de lacunas no que diz respeito à forma 

como esse processo está se dando  de fato na sala de aula, embora as políticas públicas no 

setor estejam em pleno funcionamento. Nesse  sentido, uma avaliação dessas questões pode 

orientar  a  continuidade  dessas  políticas  de  modo  que  seus  objetivos  sejam  plenamente 

atingidos. 
 

A análise dos resultados da TIC Educação permite observar que, muito embora as condições 

mínimas de infraestrutura estejam garantidas na maior parte das escolas brasileiras, há pelo 

menos  dois  pontos  de  atenção:  1)  a  infraestrutura  inexistente  é  insuficiente  para  o  uso 

cotidiano dos recursos de TIC nas escolas e; 2) não basta a infraestrutura, se os indivíduos não 

forem devidamente preparados para as mudanças que a  assimilação das TIC nas escolas 

trazem consigo. 
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Anexos 
 
 
 
 
 

TABELA 1 - PROPORÇÃO DE ALUNOS DO 9º ANO DO EF E 2º ANO DO EM 
QUE UTILIZARAM COMPUTADOR NOS ÚLTIMOS 3 MESES 

 
 

Percentual (%) Sim Não 
 
 

DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

Públicas 92 8 
 
Particulares 100 0 

 
Percentual sobre o total de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e do 2º ano do 
Ensino Médio 

 
 
 
 

TABELA 2 - PROPORÇÃO DE ALUNOS QUE JÁ UTILIZARAM A INTERNET 
 
 

Percentual (%) Sim Não 
 
 

DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

Públicas 89 11 
 
Particulares 98 2 

 
Percentual sobre o total de alunos 

 
 
 

TABELA 3 - PROPORÇÃO DE ALUNOS DO 9º ANO DO EF E 2º ANO DO EM QUE 
UTILIZARAM A INTERNET NOS ÚLTIMOS 3 MESES 

 
 

Percentual (%) Sim Não 
 
 

DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

Públicas 92 8 
 
Particulares 100 0 

 
Percentual sobre o total de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e do 2º ano do Ensino 
Médio 

 
 
 

TABELA 4 - PROPORÇÃO DE ALUNOS QUE POSSUEM COMPUTADOR EM SEU 
DOMICÍLIO 

 
 

Percentual (%) Sim Não 
 
 

DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

Públicas 56 44 
 
Particulares 92 8 

 
Percentual sobre o total de alunos 
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TABELA 5 - PROPORÇÃO DE ALUNOS COM ACESSO À INTERNET NO 

DOMICÍLIO 
 
 

Percentual (%) Sim Não Não sabe 
 
 

DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

Públicas 49 51 1 
 
Particulares 88 12 0 

 
Percentual sobre o total de alunos 

 
 

TABELA 6 - LOCAL DE ACESSO DO ALUNO AO COMPUTADOR E À INTERNET 
 

 
 
 
 

Percentual (%)  Em 
casa 

 
Na 

escola 

Em algum 
outro 

estabelecimento 
de ensino 

Na 
casa de 
outra 
pessoa 

Local de 
acesso 

gratuito 

Local 
de 

acesso 
pago 

 
Outro 
local 

 
 
 

DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

Públicas 58 50 11 54 9 46 2 
 
Particulares 91 49 12 63 7 24 1 

 
Percentual sobre o total de alunos do 5º ano que utilizaram a Internet alguma vez na vida e alunos do 9º ano 
do Ensino Fundamental/ 2º ano do Ensino Médio que utilizaram a Internet nos últimos 3 meses 

 
 

TABELA 7 - LOCAL MAIS FREQUENTE DE ACESSO DO ALUNO AO COMPUTADOR E À 
INTERNET 

 
 
 
 

Percentual (%)  Em 
casa 

 
Na 

escola 

Em algum 
outro 

estabelecimento 
de ensino 

Na 
casa de 
outra 
pessoa 

Local de 
acesso 

gratuito 

Local 
de 

acesso 
pago 

 
Outro 
local 

 

 
 
 

DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

Públicas 53 10 2 13 20 1 1 
 
Particulares 87 2 1 5 5 0 0 

 
Percentual sobre o total de alunos do 5º ano que utilizaram a Internet alguma vez na vida e alunos do 9º ano 
do Ensino Fundamental/ 2º ano do Ensino Médio que utilizaram a Internet nos últimos 3 meses 
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TABELA 8 - FREQUÊNCIA DO ACESSO DE ALUNOS DO 5º ANO DO EF À INTERNET 
 

 
 
 
 

Percentual (%) 
Todos os dias 

ou quase 
todos os dias 

Pelo menos 
uma vez por 

semana 

Pelo menos 
uma vez por 

mês 

Menos do 
que uma vez 

por mês 
 
 
 

DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

Públicas 41 40 11 8 
 
Particulares 63 29 4 3 

 
Percentual sobre o total de alunos do 5º ano do Ensino Fundamental que já utilizaram a Internet alguma vez 
na vida ¹ 

 
 
 

TABELA 9 - FREQUÊNCIA DO ACESSO DE ALUNOS DO 9º ANO DO EF E 2º ANO DO EM À 
INTERNET 

 
 
 
 
 

Percentual (%) 
Todos os dias 

ou quase 
todos os dias 

Pelo menos 
uma vez por 

semana 

Pelo menos 
uma vez por 

mês 

Menos do que 
uma vez por 

mês 
 
 
 
 

DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

Públicas 64 27 7 2 
 
Particulares 87 11 1 0 

 
Percentual sobre o total de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental ou 2º ano do Ensino Médio que 
utilizaram a Internet nos últimos 3 meses. 

 
 
 

TABELA 10 - PROPORÇÃO DE PROFESSORES QUE UTILIZARAM A INTERNET 
NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES 

 
Percentual (%) Sim Não 

 
 

DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

Públicas 97 3 
 
Particulares 99 1 

 
Percentual sobre o total de professores¹ 
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TABELA 11 - PROPORÇÃO DE PROFESSORES QUE POSSUEM COMPUTADOR EM 
SEU DOMICÍLIO 

 
Percentual (%) Sim Não 

 
 

DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

Públicas 94 6 
 
Particulares 96 4 

 

Percentual sobre o total de professores¹ 
 
 

TABELA 12 - DESLOCAMENTO DO COMPUTADOR PORTÁTIL DO PROFESSOR À 
ESCOLA 

 
Percentual (%) Sim Não 

 
 

DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

Públicas 50 50 
 
Particulares 68 32 

Percentual sobre o total de professores¹ 
 
 

TABELA 13 - PROPORÇÃO DE PROFESSORES COM ACESSO À INTERNET NO 
DOMICÍLIO 

 

 
Percentual (%) Sim Não 

 
 
 

DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

Públicas 88 12 
 
Particulares 93 7 

 

Percentual sobre o total de professores¹ 
 
 
 

TABELA 14 - FREQUÊNCIA DE ACESSO DOS PROFESSORES À INTERNET 
 
 
 
 

Percentual (%) 
Todos os dias 

ou quase 
todos 

Pelo menos 
uma vez por 

semana 

Pelo menos 
uma vez por 

mês 

Menos de 
uma vez por 

mês 
 
 
 
 

DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

Públicas 79 18 3 0 
 

 
Particulares 90 10 0 0 

 

Percentual sobre o total de professores que utilizaram a Internet nos últimos 3 meses¹ 
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TABELA 15 - LOCAL DE ACESSO MAIS FREQUENTE DOS PROFESSORES À INTERNET 
 
 
 
 
 
 

Percentual (%)  Em 
casa 

 
Na 

escola 

 
Em algum outro 
estabelecimento 

de ensino 

 
Na casa 
de outra 
pessoa 

Local de 
acesso 

gratuito 

Local 
de 

acesso 
pago 

 
 
 
 

DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

Públicas 80 13 2 2 1 2 
 
 
Particulares 83 12 1 1 0 2 

 
Percentual sobre o total de professores que utilizaram a Internet nos últimos 3 meses¹ 

 

 
 
 

TABELA 16 - MODO DE ACESSO DO PROFESSOR AO CURSO DE CAPACITAÇÃO 
 
 
 
 
 

Percentual (%) 

 
 
 
Pago pelo 
próprio 

professor 

 
 
 
Oferecido 

pela 
escola 

 
 

Oferecido 
pelo 

Governo / 
Secretaria 

da Educação 

Oferecido 
por uma 
empresa, 

ONG, 
associação, 
telecentro 
ou outra 
entidade 

 
 
 
 
Outro 

 

 
DEPENDÊNCIA 

ADMINISTRATIVA 

 
Públicas 72 11 21 3 0 

 

 
Particulares 78 12 9 4 0 

 
Percentual sobre o total de professores que fizeram algum curso específico para o uso de computador ou 
Internet¹ 
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