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Resumo 
Computador, internet e uma grande variedade de recursos digitais não são mais ficção 
científica e impuseram sua presença na escola; porém, na maioria das vezes, desprovido de 
uma análise pedagógica prévia, o que acaba gerando insegurança e resistência por parte 
dos professores em aderir a estas inovações tecnológicas. É comum encontrarmos 
profissionais inseguros diante de uma nova postura que ele pode até concordar que deva 
assumir, mas não sabe como. Daí surge a necessidade de uma preparação contínua e 
adequada para que estes profissionais do ensino possam utilizar as novas tecnologias em 
sala de aula de forma crítica e autônoma. Possibilitar a inclusão digital dos professores, em 
especial das escolas públicas, tornou-se um dos grandes desafios que as políticas públicas 
apresentam como meta, dentre elas, destacaremos o projeto Conexão Professor no Estado 
do Rio de Janeiro, que culminou com a entrega de 31.000 laptops aos seus docentes. O 
presente trabalho apresenta-se como parte de pesquisa de mestrado em desenvolvimento 
que aborda os prováveis impactos nas práticas pedagógicas dos professores incluídos neste 
projeto. Atualmente estamos desenvolvendo algumas reflexões a respeito da importância 
da preparação destes profissionais para a utilização de forma crítica destas novas 
tecnologias, e a importância de trazer este profissional para o debate destas políticas 
públicas.  
Palavras-chave 
Tecnologias da informação e comunicação, alfabetização tecnológica do professor e 
Projeto Conexão Professor. 
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Novas tecnologias suscitam mudanças no ambiente escolar 

  

 Iniciaremos este trabalho de apresentação de nossa pesquisa recordando a pergunta 

feita por Tedesco (2004), quando da publicação de relatórios oriundos do Seminário 

Internacional sobre Educação e Novas tecnologias1: Educação e novas tecnologias: 

esperança ou incerteza? 

Sete anos se passaram desde a realização deste evento e a pergunta ainda está viva e 

inquietante, embora seja perceptível que os novos recursos tecnológicos, tais como o 

computador e a internet não são mais ficção científica e impuseram sua presença na 

sociedade moderna e em uma boa quantidade de escolas. Eles já estão lá, e invocam 

reformas pedagógicas nem sempre fáceis ou rápidas, pois sendo a educação escolar um 

conjunto consistente de componentes que se afetam mutuamente, é necessário tempo, 

mecanismos de reajustes e a fundamental intenção de mudar. 

 
A educação escolar é um todo solidário, apoiado nos seus pilares 
tradicionais. Dessa forma, a tecnologia não é um adorno ou um 
adendo superficial que se possa incrustar no velho prédio sem que as 
outras partes sejam afetadas. Voltada para a continuidade das 
gerações, não por acaso a educação escolar apresenta consistente 
unidade e intensas forças coesivas, em que um componente afeta o 
outro (WERTHEIN, 2004, p.8). 

 

A análise sobre a história desta instituição ao longo dos tempos comprova a 

afirmação que não existe o milagre de uma mudança rápida, que ao mesmo tempo seja 

ampla e indolor, quando se trata de transformar os componentes e atores envolvidos na 

educação para que se possa atualizar critérios, conteúdos e formas de atuação. Tal 

comprovação cria muitas vezes um reduzido otimismo ou um pessimismo exagerado, 

esperanças e incertezas nas mesmas proporções.  

Mesmo não sendo unidades inabaláveis, podemos verificar que uma exigência 

institucional obriga que, para que as reformas necessárias sejam de fato implementadas e 

aceitas pela comunidade escolar, ocorra muita análise crítica e profundidade em estudos 

prévios, aliados a um bom período de maturação no próprio ambiente escolar. Como 
                                                            
1 Realizado no período de 21 a 23 de novembro de 2001, e organizado pelo Instituto Internacional de 
Planejamento da Educação-Unesco de Buenos Aires (IIPE-UNESCO-Buenos Aires). 
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exemplo desta afirmação, podemos recorrer justamente às novas tecnologias a que estamos 

nos referindo. Elas já estão lá, mas embora se verifique uma aparente facilidade de 

aceitação, muitas vezes elas são usadas para reforçar crenças existentes sobre os ambientes 

de ensino, o que pode significar a manutenção de estruturas pedagógicas presas a 

ultrapassados currículos e relações de poder. 

 

O que mostra essa facilidade de adaptação das TIC às diferentes 
perspectivas sobre o ensino e a aprendizagem é que, em si mesmas, 
não representam um novo paradigma ou modelo pedagógico. Assim, 
professores e especialistas em educação tendem a adaptá-las às suas 
crenças sobre como acontece a aprendizagem. O desafio é que os 
profissionais da educação mudem de imediato sua forma de conceber 
e pôr em prática o ensino ao descobrir uma nova ferramenta 
(SANCHO; HERNANDÉZ, 2006 - p.22). 

 

O desafio consiste então, no fato de que justamente em momentos de propagada 

crise escolar como a que vivenciamos em nossos dias, possamos fugir da paralisia 

pedagógica, aquela que leva o profissional da educação, e em especial o professor a 

enveredar-se por caminhos de puro lamento e saudosismo de uma época de ouro da escola 

que nunca existiu. 

Daí ter surgido nosso interesse, como aluno do curso de Mestrado em Educação da 

Universidade Católica de Petrópolis, em desenvolver uma pesquisa que tem como objetivo 

analisar as possíveis mudanças na práxis pedagógicas dos docentes das escolas estaduais 

do Rio de Janeiro que receberam neste ano de 2008 o laptop, como parte da implementação 

de um projeto desenvolvido pela Secretaria Estadual de Educação (SEE) denominado de 

Conexão Professor.      

As questões de estudo que orientarão nossa pesquisa serão as seguintes: 1) Quais as 

habilidades e competências necessárias ao professor para que inclua novas tecnologias em 

sua prática pedagógica?; 2) Quais foram os objetivos traçados pela SEE ao desenhar o 

projeto de entrega de laptops aos professores de sua rede?; 3) Qual o caminho percorrido 

pelo projeto, qual a origem dos recursos, quais debates foram realizados para sua 

aprovação?; 4) Que suporte está sendo oferecido pela SEE aos seus professores para que 

estes possam incluir em seu trabalho esta nova tecnologia?; 5) Que modificações 

ocorreram na prática pedagógica docente a partir deste projeto? 
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Pretendemos utilizar como metodologia de trabalho, inicialmente uma pesquisa 

bibliográfica e documental com vistas a compreender os problemas identificados neste 

estudo e fundamentar a pesquisa de campo. A fim de complementar esta parte, pretende-se 

realizar entrevistas informais com profissionais/autoridades que de alguma forma 

estiveram, ou ainda estão, relacionados à concepção, aprovação e implementação do 

projeto Conexão Professor. 

Posteriormente, será realizada uma pesquisa de campo na qual serão selecionados 

professores da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro que receberam o laptop. Até o 

momento não decidimos a quantidade de professores que serão abordados, assim como o 

recorte geográfico e curricular para esta coleta de dados. Esses professores serão 

entrevistados ou responderão a um questionário que buscará descrever a percepção do 

impacto na sua prática pedagógica do projeto em questão. Os dados coletados serão 

analisados qualitativa e quantitativamente e irão gerar relatórios que serão divulgados 

através da publicação de artigos e comunicações em eventos científicos. 

 Esta pesquisa torna-se relevante à medida que temos verificado que políticas 

públicas e documentos oficiais de diversos órgãos que influenciam tais políticas 

reconhecem que ao profissional da educação, e em especial ao professor, seja propiciado 

mecanismos para o desenvolvimento de um olhar mais crítico sobre a evolução acelerada 

dos produtos infoeletrônicos, a interatividade destes produtos e os possíveis impactos que 

podem causar sobre a sociedade, a escola e a Educação. 

Desta forma, podemos entender como função manifesta de tais políticas, evitar 

posicionamentos extremistas, assim como tentar entender os novos papéis que serão 

desempenhados pelo próprio professor e pelo aluno nesta quebra de modelos educacionais, 

e como função latente uma nova alfabetização, a tecnológica, deste profissional. 

Os argumentos para justificar a importância de uma preparação contínua e 

adequada para que os profissionais de ensino possam utilizar as novas tecnologias em sala 

de aula e fora dela de forma crítica e autônoma, podem ser encontrados nos textos 

desenvolvidos pelas autoras Sampaio e Leite no livro “Alfabetização Tecnológica do 

Professor”, de onde destacamos: 

 
A preocupação revelada pela maioria dos estudiosos da área, em 
relação à democratização do acesso aos benefícios das novas 
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tecnologias, fundamenta-se na constatação da exclusão como 
característica inerente ao sistema capitalista. Esta característica leva à 
necessidade de reflexão a respeito da intervenção da escola e do 
professor no sentido de formar um homem que não assimile 
passivamente uma conformação social que haja divisão entre os que 
pensam e os que executam, os que produzem e os que usufruem, os 
que têm uma relação ativa e participativa com o conhecimento e a 
informação e os que lidam passivamente com eles. (SAMPAIO; 
LEITE, 1999 - p.32). 

 

 Estes novos desafios nos são impostos como uma possível saída para atenuar alguns 

problemas relacionados à fórmula educacional vigente. Segundo Silva (2000, 2003), a 

pedagogia da transmissão agoniza e a sala de aula está cada vez mais sem atrativos e os 

alunos cada vez mais desinteressados pelo seu modelo clássico, baseado na transmissão de 

conhecimentos. Concordamos com o autor quando argumenta que “a obsolência do modelo 

tradicional de ensino escolar vem agravando-se na cibercultura” (SILVA, 2003), e do 

quanto é emergencial para o professor dar-se conta das mudanças paradigmáticas em 

informação e comunicação que se operam em nosso tempo, ou seja, do como é importante 

buscarem a alfabetização tecnológica, para “lançar mão do que há de oportuno em 

cibercultura para favorecer o salto de qualidade necessário em educação” (SILVA, 2003). 

 

A par da cibercultura, de suas implicações e possibilidades, o 
professor estará tentado a ser mais que instrutor, treinador, parceiro, 
conselheiro, guia, facilitador, colaborador. Ele procurará ser um 
formulador de problemas, provocador de situações, arquiteto de 
percursos, mobilizador das inteligências múltiplas e coletivas na 
experiência do conhecimento. (SILVA, 2003 - p. 7). 

 

Agregar estes novos papéis ao trabalho docente passa obrigatoriamente pela 

implementação de novas políticas educacionais que possibilitem que o computador deixe 

de ser visto como um bem de consumo e seja encarado como um instrumento fundamental 

de trabalho do professor, uma porta para o mundo do ciberespaço2. A alfabetização 

tecnológica do professor pode ser entendida então como uma possibilidade de proporcionar 

subsídios a este profissional para o desenvolvimento de novas formas de atuar, com acesso 

                                                            
2 De acordo com Pierre Lévy: “O ciberespaço é a interconexão dos computadores do planeta, tende a tornar-
se a maior infra-estrutura da produção, da gestão, da transação econômica. Em breve, constituirá o principal 
equipamento coletivo internacional da memória, do pensamento e da comunicação (LÉVY, 2008). 
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ao domínio técnico, pedagógico e crítico destas novas “ferramentas”, em especial às 

relacionadas ao uso do computador e da internet. 

O destaque no termo “ferramentas” deve-se ao fato de que, mesmo sendo utilizado 

por inúmeros teóricos educacionais, ainda gera discordâncias na sua interpretação e 

utilização. Nas palavras da professora Edméa Santos (2008) em recente palestra3, o 

computador é muito mais do que uma ferramenta, é uma interface, pois a ferramenta 

necessita de energia física do ser humano para ser usada. O computador estende nossa 

capacidade cognitiva; ele é mais que ferramenta, é máquina, uma “máquina cerebral”. E é 

através desta máquina que temos acesso como “imigrantes” ao mundo virtual 

proporcionado pela internet. “Dizer que não é importante para o professor ter computador é 

excluir este indivíduo da sociedade” (SANTOS, 2008). Esta afirmação é também 

corroborada pelo filósofo italiano Rivoltella (2007), que nos apresenta uma comparação 

entre a utilização das novas tecnologias pelos professores italianos e brasileiros, 

ressaltando que, de acordo com suas pesquisas, nos dois países o professor parece não 

compartilhar com os alunos a mesma cultura. 

 

Aqui, na Europa, é comum o professor ver os meios de comunicação 
como uma cultura popular e de baixo nível, em oposição aos livros, 
que são a alta cultura. No Brasil, me parece, a questão é outra: muitos 
educadores não têm sequer acesso a elas. Nesse caso, a situação é 
ainda pior (RIVOLTELLA, 2007-p.15). 

 

 As afirmações de Santos e Rivoltella encontram respaldo em pesquisa realizada 

pela UNESCO (2004) com cinco mil professores nos 26 estados brasileiros e no Distrito 

Federal, que, de acordo com analistas, comprova que a exclusão digital é conseqüência 

direta da situação econômica em que vivem os professores. 

 

O mundo digital está muito distante do cotidiano do professor 
brasileiro. Pesquisa realizada pela UNESCO (...) traçou um perfil dos 
docentes do ensino fundamental e médio do país e revela dados 
inquietantes para a formação das futuras gerações: mais da metade dos 
professores não tem computador em casa, não navega na internet e 
sequer usa o correio eletrônico (MEDEIROS, 2004).  

                                                            
3 Palestra proferida durante o 400 Seminário Brasileiro de tecnologia Educacional, organizado pela 
Associação Brasileira de tecnologia Educacional (ABT) em 18 de junho de 2008 no Rio de janeiro.  
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Segundo Lévy (2008), toda e qualquer política de educação deverá levar em 

consideração estes novos suportes de informação e encorajar os atores envolvidos no 

processo educacional a evitar posicionamentos extremistas com relação ao uso das novas 

tecnologias, pois eles podem nos proporcionar possíveis mudanças na forma de trabalho do 

professor no novo mundo da cibercultura, onde o docente deixa de ser apenas um 

dispensador de conhecimentos, e passa a ser um “animador da inteligência coletiva” 

(LÉVY, 2008). 

De acordo com Lévy, com o desenvolvimento da internet e conseqüentemente, do 

ciberespaço, torna-se cada vez mais perceptível que a maioria das competências adquiridas 

por uma pessoa no começo de sua carreira poderão tornar-se obsoletas no fim de seu 

percurso profissional, se este não se atualizar constantemente. A mesma opinião podemos 

encontrar nos trabalhos desenvolvidos por Sennet (2007), que argumenta que o mercado 

globalizado e o uso de novas tecnologias são as características do capitalismo de nossa 

época. Estas novas características criam outras maneiras de organizar o tempo e, sobretudo 

o “tempo de trabalho”. 

 

O sinal mais tangível dessa mudança talvez seja o lema “Não há longo 
prazo”. No trabalho, a carreira tradicional, que avança passo a passo 
pelos corredores de uma ou duas instituições, está fenecendo; e 
também a utilização de um único conjunto de qualificações no 
decorrer de uma vida de trabalho. Hoje, um jovem americano com 
pelo menos dois anos de faculdade pode esperar mudar de emprego 
pelo menos onze vezes no curso do trabalho, e trocar sua aptidão 
básica pelo menos outras três durante os quarenta anos de trabalho 
(SENNETT, 2007- p.22) 

 

Esta mudança nos paradigmas mercadológicos não deverá ser sentida apenas pelos 

profissionais liberais, ou por aqueles ligados a grandes instituições, mas sim, e de forma 

especial, pelo profissional da Educação, o que nas palavras de Paulo Freire (1996), é um 

ser na busca constante de ser mais, uma busca de caráter permanente por conhecimentos 

que possibilitem análises críticas do seu comprometimento com a educação, verificando a 

validade do novo (novas formas de atuar) e livrando-se de preconceitos, inclusive da 

utilização das novas tecnologias, pois, “o homem é um ser inacabado e por isso se educa” 
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(FREIRE, 1977). Capacitar-se profissionalmente é também, segundo Freire, buscar 

desenvolver (ou aprimorar) a consciência crítica, que tem como características: anseio de 

profundidade na análise de problemas, amor ao diálogo e reconhecimento que a realidade é 

mutável.  

 As formas de desenvolver estas características, além das competências que 

capacitem as pessoas a participarem de forma autônoma de um mundo cada vez mais 

complexo e mutante, é uma das discussões levantadas em artigo de Douglas Kellner. Neste 

artigo, o autor afirma que “deveríamos considerar seriamente a tese de que estamos 

passando agora pela revolução tecnológica mais significativa na educação desde a 

mudança do ensino baseada na oralidade para o ensino baseado na imprensa e no livro” 

(KELLNER, 2008).  

 
A educação moderna enfatiza a submissão à autoridade, a 
memorização mecânica e o que Freire chamou de “conceito bancário” 
da educação, pois os professores, como donos do saber, depositam 
conhecimento em passivos estudantes, inculcando conformidade, 
subordinação e padronização” (KELLNER, 2008). 

 

 Esta afirmação nos serve como uma ponte que nos leva novamente às idéias de 

Pierre Lévy (2008), apresentadas anteriormente, sobre a necessidade da mudança de 

postura do professor na sociedade do conhecimento e também permite compará-las às de 

Kellner, que paralelamente defende também a importância de evitarmos tanto a tecnofobia 

quanto a tecnofilia. 

Com a mesma ênfase, Kellner (2008) nos chama a atenção para o desenvolvimento 

e implementação de programas de alfabetização tecnológica impostos sobre os professores 

de “cima para baixo” como o projeto desenvolvido pela SEE-RJ na entrega de laptops para 

os professores da rede estadual de ensino, o polêmico “Conexão Professor”. 

 

O projeto Conexão Professor 

 

Nas palavras da Secretária de Educação do Estado do Rio de Janeiro, Tereza Porto, 

o projeto Conexão Professor pode ser definido da seguinte maneira: 

Foi o primeiro passo para a implementação de um projeto maior 
denominado Educação para a sociedade do Conhecimento, que além de 
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entregar 31.000 laptops aos professores, trabalhará também na 
qualificação destes profissionais para usar essa tecnologia. Em um 
segundo momento será implementado o Conexão Escola, que consistirá 
na criação de um laboratório de informática em todas as 1.591 escolas 
estaduais com internet em banda larga (PORTO, 2008). 
 

De acordo com o professor Evaldo Bittencourt (2008), Superintendente de 

Planejamento da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEDUC), órgão 

responsável pela implementação do projeto, a derrubada do medo das novas tecnologias foi 

um dos principais objetivos traçados para o Conexão Professor, e a rotineira utilização 

destas novas tecnologias pode facilitar a geração da confiança, e posteriormente o uso em 

sala de aula. 

 Em carta entregue junto ao equipamento aos professores da rede estadual de ensino, 

em março deste ano, o Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, relata sua 

percepção de que novas tecnologias podem gerar mudanças na educação: 

 
Vivemos em mundo novo, que muda cada vez mais rapidamente. O 
computador e a internet aproximam as pessoas e aceleram o 
crescimento econômico. Como porta de entrada para essa nova 
sociedade do conhecimento, o Governo do Rio de Janeiro escolheu 
como prioridades a escola e o professor (CABRAL, 2008). 

 

E logo adiante, justifica esta escolha: 

 
O professor sempre foi e continuará a ser um elemento essencial na 
evolução da nossa sociedade. É papel do estado incentivar a inclusão 
digital predominantemente dentro das escolas, com a sua participação 
ativa, na sala de aula e fora dela. (CABRAL, 2008). 

 

 De acordo com a Agenda Social do Governo Federal na área de Educação (2008), o 

incentivo à inclusão digital e a valorização do professor parecem ser também metas 

traçadas por este Governo. Neste documento poderemos verificar que R$ 15 bilhões serão 

destinados para promover até o ano de 2011 tais ações. A intenção de implementar “29 mil 

laboratórios de informática nas escolas públicas em 2008, 35 mil em 2009 e outros 45 mil 

em 2010” (BRASIL, 2008), demonstra de que forma se pretende realizar parte destas 

metas, e facilita o entendimento da parceira criada nas duas esferas de governo para 

implementação em 2008 do projeto Conexão Professor no Estado do Rio de Janeiro. 
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O projeto Conexão Professor foi publicado em Diário oficial em janeiro de 2008, e 

prevê a “disponibilização de computadores para uso pessoal dos professores docentes I da 

rede pública Estadual4 em suas atividades de ensino e pesquisa”, considerando a 

“necessidade premente de dar subsídios e equipamentos de trabalho ao corpo docente do 

Ensino Médio e do segundo segmento do Ensino Fundamental, visando ao aprimoramento 

do exercício de suas funções” (RIO DE JANEIRO, 2008 - p. 16). Deste documento 

destacamos: 

Parágrafo Único - Cada professor será beneficiado pela cessão de um 
único computador, mesmo que possua mais de uma matrícula. 
Art. 30 - Os professores beneficiados deverão se comprometer a 
introduzir e intensificar o uso do computador em sala de aula e em 
laboratórios de informática educativa, como instrumentos de melhoria 
de seus cursos e da formação de seus alunos. 
Art. 50 - Cada professor beneficiado com o computador, por sua vez, 
assinará um Termo de Responsabilidade no ato do recebimento do 
computador, no qual se comprometerá a manter o equipamento em 
boas condições e a devolvê-lo à Unidade escolar nos casos de 
remoção, remanejamento ou desvinculação da Unidade escolar em 
que estiver lotado, ou de cessação de suas atividades de regência de 
turma, de afastamentos, exoneração ou aposentadoria, conforme o 
modelo constante no Anexo desta resolução5. 
(...) 
Art. 70 - A Secretaria Estadual de educação oferecerá um programa de 
treinamento visando ao aperfeiçoamento de seus professores no uso de 
software básico, dos recursos da internet e das tecnologias da 
informação e da comunicação. 

 

A entrega das máquinas aos professores obedeceu a um calendário que teve início 

em fevereiro deste ano na comunidade da Mangueira, zona norte do Rio de Janeiro, onde 

estiveram presentes ao Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Governador Leonel 

de Moura Brizola, o Governador do estado do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, a Secretária de 

Educação Tereza Porto, representantes do Governo Federal, Deputados Estaduais e 

diversas outras autoridades, embaladas por muita festa, música e discursos empolgados. 

                                                            
4 A indicação Professor I refere-se ao profissional que possui habilitação para lecionar no Ensino Médio. 
5 Para que fosse feita a entrega, o professor deveria assinar o Termo de Recebimento, Guarda e 
Responsabilidade, que entre outras indicações, proíbe a instalação de softwares que não tinham sido feitos 
pela SEEDUC, além de informar que no caso da ocorrência de furto, roubo, destruição ou outra qualquer 
circunstância que acarrete perda ou extravio do equipamento, deverá ser feito o Registro de Ocorrência na 
Delegacia mais próxima, e a comunicação imediata, por escrito, à Direção da Unidade Escolar. 
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Em seu discurso, o governador garantiu que o programa Conexão 
Professor vai distribuir todos os computadores no mês de março. Ele 
garantiu também que, irá montar laboratórios de informática nas 
escolas estaduais para incluir os alunos nos mesmos benefícios do 
programa. Os professores recebem os computadores em regime de 
comodato por tempo indeterminado. Disse ainda que o programa 
custará cerca de R$ 70 milhões e que a manutenção e a garantia das 
máquinas é de responsabilidade da Investiplan, empresa fornecedora 
dos equipamentos escolhida via pregão eletrônico, que deu garantia de 
um ano ao laptop, além de fornecer manutenção em todo o estado 
(Jornal A Voz da Cidade, 01/03/08). 

 

Após os discursos das autoridades presentes, a solenidade seguia com a entrega de 

um laptop a um professor da escola sede da festa previamente escolhido, que também teria 

o direito de proferir algumas palavras. Em meio a uma sucessão de festas por diversas 

cidades do interior do Estado, tivemos notícia do primeiro caso registrado de roubo das 

máquinas acontecido na Escola Estadual Herbert de Souza, situada no bairro da Tijuca, em 

que 20 laptops que estavam estocados na sala da Direção da escola foram roubados no dia 

21 de março deste ano. 

De acordo com a Direção da Herbert de Souza, a Secretaria Estadual 
de Educação autorizou a escola a ficar com os 20 laptops que 
sobraram. A instituição recebeu 107 computadores, mas alguns 
professores não quiseram leva-los “por terem um melhor” ou por que 
não quiseram se responsabilizar pelo modelo portátil. O receio de 
assalto tem levado docentes a recusar os notebooks ou deixa-los em 
casa. A professora de religião Rosilene Ramos, 46 anos, pega dois 
ônibus de casa, em São Gonçalo, para o Colégio Estadual Guilherme 
Briggs, em Niterói, onde dá aula no turno da noite: “Já fui assaltada 
algumas vezes no ônibus, levaram dinheiro e o celular novinho. 
Imagina um computador na bolsa. Não vou correr este risco (O Dia, 
22/03/08). 

 

Depois deste roubo, ainda de acordo com a reportagem do jornal, a entrega deixou 

de ser avisada com antecedência, numa tentativa de chamar menos a atenção para o fato. 

Na mesma matéria, o Diretor do Sindicato dos Profissionais da Educação (SEPE-RJ), 

Bruno Deusdará, afirmava que a propaganda do Governo Estadual ao entregar as máquinas 

acabando expondo os professores aos criminosos, pois “agora eles sabem que o professor 

não tem dinheiro no bolso, mas está com um laptop na mochila”. 

 Logo nas primeiras semanas de implementação do projeto, a SEE-RJ criou um 

serviço “tira-dúvidas” pelo telefone, e por vários meses este se tornou o único apoio 
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oferecido aos seus professores, até que recentemente foram lançados alguns cursos básicos 

de iniciação à informática. Tais medidas não estão conseguindo resolver a pendência de 

questionamentos que se tornaram cruciais para a inclusão das novas tecnologias na sala de 

aula destes professores, pois sabemos que a simples inclusão de um artigo que obriga que o 

professor se comprometa a “introduzir e intensificar o uso do computador em sala de aula” 

(Art. 30) não resolverá a pendência de tais questionamentos, tornando-se então, letra morta.  

É necessário e urgente que se busque formas consistentes de inclusão digital deste 

professor, e conseqüentemente de seu aluno, e que esta nova tecnologia não seja vista 

apenas como um modismo moderno, pois como afirma Buckingham, os meios digitais têm 

“enorme potencial para o ensino, mas é difícil realizar este potencial se eles são 

considerados apenas tecnologias, e não formas de comunicação” (BUCKINGHAM, 2008). 

Possibilitar inclusão digital mais abrangente parece de fato ser mais um dos grandes 

desafios que o sistema educacional brasileiro deve transpor e que nenhuma equipe que 

desenvolve políticas educacionais deve ignorar, pois são muitos os contrastes e desníveis a 

serem vencidos nesta área. De acordo com recentes reportagens, vivemos em um país que 

apresentava dois milhões de computadores com acesso à internet em 1998, e, passados 

apenas dez anos, este número salta para 22,7 milhões (Época n0523, p.92), ao mesmo 

tempo em que nos deparamos com os números das pesquisas realizadas pela Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), que revelam o 

quanto o Brasil ainda utiliza métodos considerados “primários” e “mecânicos” nas escolas, 

tais como repetição de frases e utilização freqüente de cópias de textos (O GLOBO 

ONLINE, 2008). Um país que detém o título de campeão de acessos a sites de 

relacionamento do tipo Orkut amarga, ao mesmo tempo, um índice ainda bastante elevado 

de pessoas sem qualquer tipo de acesso a novas tecnologias. 

Concordamos com Netto (2005) quando afirma que só é possível o 

desenvolvimento de uma nação “a partir do amadurecimento de uma política que vise à 

educação como agente modificador da sociedade” (NETTO, 2005 - p.16), porém, segundo 

Castells (1999), a tecnologia não determina a sociedade, pois “tecnologia é a sociedade, e a 

sociedade não pode ser entendida ou representada sem suas ferramentas tecnológicas” 

(CASTELLS, 1999 - p.43), mas merece nossa cuidadosa reflexão devido a sua perceptível 

penetrabilidade em todas as esferas da atividade humana. 
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A comunicação mediada pela internet é um fenômeno social recente 
demais para que a pesquisa acadêmica tenha tido a oportunidade de 
chegar a conclusões sólidas sobre o seu significado social. 
(CASTELLS, 1999 - p. 442). 
 

Independente das pesquisas acadêmicas e suas possíveis conclusões, de acordo com 

a historiadora Priori (2008), estamos diante do nascimento de um “sétimo continente”, um 

ciberespaço feito de redes de comunicação, capazes de “gerar e diminuir as desigualdades 

de informação” (PRIORI, 2008 - p.63) e conhecimento. Um mundo virtual que já existe e 

se expande em uma velocidade assustadora.  

(...) com a Internet criou-se uma grande nação cibernética, sem 
bandeira ou território físico definido, onde a barreira de espaço e 
tempo não leva mais do que alguns milésimos de segundo para ser 
superada. (NETTO, 2005 - p.20) 

 

 Neste novo mundo abrem-se diversas possibilidades de realização de trabalhos que 

tenham como objetivo a Educação. Mas, apesar de sua emergência, muitos profissionais da 

Educação ainda questionam a possível desumanização do processo educacional, como nos 

mostram pesquisas realizadas com professores que atuam nos diversos níveis de ensino 

como, por exemplo, as de Sampaio e Leite (1999). 

Em recente artigo do economista e também Presidente do Fundo Brasil de Direitos 

Humanos, Sérgio Haddad, encontramos descrições sobre a imagem atual do professorado 

da escola pública, alvo de nossas análises nesta pesquisa. Segundo Haddad (2008), uma 

vez ao ano, no Dia do Professor, este profissional é apresentado quase como um sacerdote, 

ou um herói, uma pessoa boa e comprometida. Após este dia, aparece quase sempre na 

mídia de forma negativa.  

Quase sempre a ele é imputada a responsabilidade por todos os males 
do ensino: ou é mal formado, ou sem interesse, ou falta muito às aulas, 
ou é incompetente, ou é corporativo - só pensa no salário e na carreira 
e não nos alunos - ou ainda, é um coitado, vítima da violência dos 
próprios alunos. (HADDAD, 2008) 

  

Após esta apresentação da imagem propagada do docente, em especial da escola 

pública, o autor passa a problematizar o fato de a voz dos professores não ser ouvida pelos 

chamados especialistas ou dirigentes, e que quase sempre a voz que aparece nos meios de 

comunicação é a dos empresários, que elaboram novos projetos para a implementação de 
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uma nova educação para o desenvolvimento e para a economia, criticam o modelo de 

gestão, falam em produtividade e como obter melhores respostas, e acabam tratando os 

docentes como seres automatizados. 

As soluções apresentadas para a melhoria da qualidade quase sempre 
são definidas independentemente dos professores, por cima deles, 
considerando que eles são pacientes das reformas - e não agentes. 
Afinal, se são culpados por todos os males, por que então tomá-los em 
consideração? (HADDAD, 2008). 
 

Dois fenômenos que se complementam são apresentados como possíveis causas 

para o silêncio dos professores: “de um lado, a desvalorização do trabalho do docente; por 

outro, a existência de mecanismos repressivos que impedem o seu livre expressar” 

(HADDAD, 2008). 

Na tentativa de romper estas barreiras e expor suas reflexões sobre projetos de 

inclusão das novas tecnologias na sala de aula e a entrega do laptop, alguns professores 

encontraram justamente na internet uma tribuna virtual para participarem do debate, como 

por exemplo, na página “Educação Pública”6, seção “sua opinião”. Neste espaço onde 

encontramos críticas e elogios de diversos docentes, uma boa parcela ressalta que apenas o 

empréstimo desta ferramenta não significa valorização do profissional, e que se ressentem 

do esquecimento, por parte das autoridades, das outras carências da categoria. 

Eficiência pedagógica engloba mais (muito mais) do que portar um 
laptop. Para o docente alcançar seus objetivos profissionais, ele 
precisa estar em paz consigo mesmo. E para tal, ele precisa estar em 
paz com seus credores. Como ser eficiente em sala de aula, quando o 
tempo necessário para planejar seu curso é gasto em dois, três 
estabelecimentos de ensino em pólos diferentes? (Prof. M., postagem 
feita em 18/03/08). 

 

A verdade é que o laptop é apenas mais uma ferramenta para uso do 
docente. Não implica, de forma alguma, em aumento de eficiência 
pedagógica se não for utilizada de forma produtiva. E para que isto 
ocorra, se faz necessária toda uma estruturação da rede condizente 
com o potencial tecnológico da ferramenta. Numa analogia, é como 
ter uma guitarra e não possuir o equipamento de amplificação para se 
fazer ouvir. (Prof. A., postagem feita em 13/03/08). 

 

                                                            
6 endereço: http://www.educacaopublica.rj.gov.br/ 
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 Estas e outras postagens convergem para a percepção da importância de se 

atualizarem com relação a tecnologias que muitos de seus alunos dominam e já incluíram 

de forma natural ao seu dia a dia, mas ressaltam que não sabem de que forma farão estas 

tecnologias possibilitar experiência, inovações e pesquisas no ambiente escolar. 

 Como este projeto ainda está em fase de implementação, não temos dados 

suficientes para tecer grandes reflexões sobre o impacto na práxis pedagógica destes 

docentes, mas poderemos encontrar em Tedesco (2004) e Sancho & Hernández (2006) 

consideráveis discussões sobre o acompanhamento de projetos com objetivos semelhantes 

em outros países, assim como suas implicações nas modificações nas práticas pedagógicas 

dos professores destas localidades.  

Quem considera que a aprendizagem se baseia na troca e na 
cooperação, no enfrentamento de riscos, na elaboração de hipóteses, 
no contraste, na argumentação, no reconhecimento do outro e na 
aceitação da diversidade vê nos sistemas informáticos, na navegação 
pela informação e na ampliação da comunicação com pessoas e 
instituições geograficamente distantes a respostas às limitações do 
espaço escolar. (SANCHO; HERNANDÉZ, 2006 - p.21). 

 

 Tais considerações possibilitam verificar que inclusão é muito mais do que oferecer 

computador, e em uma reconfiguração do ambiente escolar não existe as figuras caricatas 

do professor e aluno presos a máquinas, mas sim utilizando-as como suporte para facilitar 

a interação e a compreensão do mundo que os cerca, o que pode significar a real 

democratização da informação global.  

 

Considerações finais 

 

 È perceptível que a informação e o conhecimento possibilitado pelas novas 

tecnologias constituem hoje um fator-chave para a competitividade econômica e do 

comportamento dos cidadãos. A incorporação destas tecnologias pela educação torna-se 

então obrigatoriamente parte de “uma estratégia global de política educativa” (TEDESCO, 

2004) e um elemento essencial para o caráter democrático das sociedades do futuro. Futuro 

este construído também no ambiente escolar, pelas mãos de professores que necessitam 

urgente de claros caminhos para enfrentar o desafio da formação em um novo contexto 

educacional. 
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Pretendemos então, com nossa pesquisa voltada para a análise das possíveis 

modificações na práticas pedagógicas dos docentes incluídos no programa desenvolvido 

pela SEE-RJ, contribuir com reflexões que possibilitem este enfrentamento, e quem sabe... 

diminuir as incertezas e ampliar as esperanças.  
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