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RESUMO 
Nesta dissertação, foi proposto investigar a introdução do computador na escola pública. Para tanto, foi 
selecionado como objeto de estudo o PROINFO (Programa Nacional de Tecnologia Educacional) e sua 
inserção nas escolas que foram contempladas no município de Nova Monte Verde/MT. O objetivo desta 
pesquisa consistiu em analisar se a inserção deste programa de tecnologia educacional trouxe mudanças 
no processo educacional. A metodologia adotada fundamentou-se em revisão bibliográfica, e estudo de 
caso realizado por meio de três etapas, sendo elas: no primeiro momento da entrevista semiestruturada 
a quatro diretores e um técnico de informática. Em seguida aplicação de questionários a professores. E 
para finalizar aplicação de atividade em sala de informática a alunos do quarto ano do ensino 
fundamental. Os resultados da análise apontam a complexidade que envolve a temática, o programa não 
recebeu a atenção necessária e alguns fatores foram relevantes e contribuíram para afastar os atores na 
busca de alcançar os objetivos no processo educacional. 
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INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY/PROINFO: From the paths take 
to current challenges – The contexto of the Public Schools of Nova Monte Verde (MT) 

 

ABSTRACT 
This dissertation proposes to study the introduction of computers in public schools. For this purpose, 
PROINFO (National Educational Technology Program) and its introduction in schools that were 
contemplated in the city of Nova Monte Verde in the estate of Mato Grosso were selected as the object 
of thid study. The goal of this research was to analyze whether the introduction of this educational 

 

1 Parecer Consubstanciado Plataforma Brasil/CEP – Comitê de Ética em Pesquisa – N.4.426.116. 
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technology program brought changes in the educational process. The methodology adopted was based 
on bibliographic reviews, and a case study through three stages, firstly, a semi-structured interview with 
four directors and a computer technician. Then, questionnaires were applied to the teachers and finally, 
activities in the computer room were administered to students from year 4 of elementary school. The 
results of the analysis pointed out the complexity that the theme brings, the program did not receive the 
necessary attention and some relevant factors contributed to move away the actors from the search and 
achievement of the goals in the educational process proposed. 

 
Key words: Schools, research, Information and Communication Technologies 

 
 
 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN /PROINFO: De los 
caminhos tomados a los desafios actuales – El contexto de las Escuelas Públicas de Nova Monte 

Verde (MT) 

RESUMEN 
Esta tesis propuso estudiar la introducción de la computadora en la escuela pública. Para ello se 
seleccionó como objeto de estudio el PROINFO (Programa Nacional de Tecnología Educativa) y su 
inserción en las escuelas que estaban contempladas en el municipio de Nova Monte Verde / MT. El 
objetivo de esta investigación fue analizar si la inserción de este programa de tecnología educativa 
trajo cambios en el proceso educativo. La metodología adoptada se basó en una revisión bibliográfica 
y un estudio de caso realizado a través de tres etapas, que son: en primer lugar, una entrevista 
semiestructurada con cuatro directores y un técnico en informática. Luego la aplicación de 
cuestionarios a los profesores. Y finalizar la aplicación de la actividad en el aula de informática a los 
alumnos de cuarto curso de primaria. Los resultados del análisis apuntan a la complejidad que 
involucra el tema, el programa no recibió la atención necesaria y algunos factores fueron relevantes y 
contribuyeron a alienar a los actores en la búsqueda de la consecución de los objetivos en el proceso 
educativo. 

 
Palabras clave: Escuelas, Investigación, Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 
 

Introdução 
 

O interesse em ampliar os estudos sobre o PROINFO (Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional), surgiu devido ao fato de observar que o processo de apropriação das 

Tecnologias de Informação e de Comunicação e seus diferentes tipos de utilização, está cada 

vez mais presente na sociedade e se refletem nos sistemas de ensino. Diante disso observa-se 

que são lançadas algumas ações governamentais aventurando-se em acompanhar estas 

mudanças advindas dessa apropriação, levantando assim recursos e procurando incorporar as 

tecnologias nas instituições educacionais. 

Este programa PROINFO pode ser considerado uma expressiva ação para alcançar 

estes objetivos, criado em 1997, através de políticas públicas que tem demonstrado mais 

atenção no sentido de democratização do acesso à cultura digital e com isto tem comprometido 

recursos para levar internet, computadores e tablets para dentro das escolas. Sendo resultado de 
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diferentes iniciativas este programa resultou num significativo número de escolas até mesmo 

as mais distantes, que receberam os computadores e passaram a ter salas de informática. 

Considerou-se, então, com esta pesquisa uma oportunidade para compreender em que 

abrangência essas políticas públicas têm sido eficazes quanto a esse processo de inclusão 

digital, de inserção de equipamentos e uso no processo educacional; observando as 

peculiaridades de um município bem distante. 

Em função da sua localização tão distante, o município que compõe o espaço desta 

pesquisa se localiza no extremo norte do estado, região longínqua dos grandes centros urbanos, 

a 919 km da capital Cuiabá, e não se costuma errar quando se diz que a cidade carece de 

qualidade de conexão de internet, com serviços sujeitos a falhas causadas por sinal fraco ou por 

condições meteorológicas, permanecendo impossibilitado de acessar a rede. 

A adesão e inserção dos equipamentos e estrutura do programa PROINFO, os caminhos 

trilhados, sua implantação e impulso e desafios que se apresentaram e se apresentam atualmente 

no sistema educacional do município é o objeto de estudo designado para ser discutido nesta 

pesquisa. 

À medida que aprofundava os conhecimentos sobre o PROINFO, surgiram as 

indagações e o problema que norteou este estudo girando em torno de questionar quais as 

dificuldades encontradas pelos profissionais da educação do município para que possam utilizar 

as Tecnologias da Informação e da Comunicação disponibilizadas com o Programa do 

PROINFO, como recurso didático no processo educacional. 

A dissertação está estruturada em cinco capítulos, sendo que o primeiro capitulo traz os 

antecedentes e formulação do problema da pesquisa. O segundo e terceiro capítulos trazem o 

marco teórico abordando processo histórico da Inserção das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação no processo educacional até os dias atuais. 

No quarto e quinto capítulos, apresentam-se os procedimentos metodológicos citando o 

público-alvo, os instrumentos utilizados, englobando os caminhos da pesquisa, a análise e 

discussão dos dados. Para finalizar, temos as considerações finais acerca da temática abordada. 

 
Objetivo Geral 

 
Analisar a inserção das Tecnologias da Informação e da Comunicação, no processo educacional 

das escolas do município de Nova Monte Verde a partir da implementação do PROINFO, 

(Programa Nacional de Tecnologia Educacional). 

Objetivos Específicos 
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- Observar se a utilização das Tecnologias da Informação e da comunicação associada as 

práticas educativas como recurso didático trouxe mudanças no processo educacional após a 

adesão ao PROINFO. 

- Perceber quais as principais dificuldades encontradas pelos profissionais para utilizarem as 

TIC como recurso didático. 

Metodologia 
 

A pesquisa foi realizada em duas etapas: Para iniciar foi realizado uma pesquisa 

bibliográfica para levantar embasamento teórico e escolher autores que subsidiariam a 

discussão sobre o tema. 

Em seguida, foi escolhido o procedimento para coleta de dados, na qual optou-se por 

utilizar o estudo de caso, pois consistiu na observação de um determinado grupo. Para tal estudo 

foram selecionados apenas participantes que estivessem envolvidos com o programa, sendo 

eles: quatro diretores, um técnico de informática, quarenta professores e duas turmas de alunos 

estudantes do quarto ano do Ensino Fundamental. 

Como instrumentos para coleta de dados foi utilizada a técnica da entrevista 

semiestruturada que foi gravada e transcrita na íntegra. Utilizado também questionários 

encaminhados a quarenta professores via google forms, dos quais participaram com a 

devolutiva 75% deles. Esta pesquisa foi submetida e aprovada pela plataforma Brasil, no CEP 

– Comitê de Ética em Pesquisa - sob Parecer número 4.426.116. 

Para finalizar a coleta de dados e para conhecer o entendimento de todos envolvidos no 

processo, realizou-se uma atividade com duas turmas de alunos do quarto ano do Ensino 

Fundamental; o trabalho com estes alunos proporcionou análise que é apresentada na 

dissertação. 

 
Resultados 

 
Os resultados apresentados a seguir são parte de uma investigação desenvolvida desde 

2018, cujo foco principal foi a implantação do PROINFO em quatro escolas públicas sendo elas 

da rede Estadual e Municipal, localizada no município de Nova Monte Verde- MT. 

Estas escolas foram escolhidas para campo de pesquisa devido ao fato de serem 

contempladas com o programa nacional de Informática educacional, sendo elas: Escola 

Estadual Machado de Assis, Escola Estadual Monte Verde, Escola Municipal Dom João VI e 
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Escola Municipal Roberto José Ferreira, que oferecem as etapas de Ensino Fundamental e 

Ensino Médio em turno matutino e vespertino. 

No ano de 2009, o município foi contemplado com o PROINFO, sendo então 

implantado as salas de informática e disponibilizado para uso para profissionais e alunos das 

instituições escolares. Com base nos dados coletados na pesquisa, com relação ao tema, 

observa-se que o uso dos equipamentos tecnológicos disponibilizados pelo programa foi 

insignificante com uma trajetória de poucas evidências de uso efetivo de tecnologias no 

ambiente escolar, principalmente em aplicações pedagógicas no ensino e na aprendizagem. Os 

fatores apontados para o pouco uso dos equipamentos apontam para o número insuficiente de 

máquinas disponibilizadas e pela falta de manutenção e conservação dos equipamentos. Com 

isto se gera o uso superficialmente dos laboratórios de informática não explorando as 

possibilidades que estes podem proporcionar. 

Outro ponto também observado e que os resultados sintetizaram foi com relação a 

carência de investimento na formação continuada de professores. Esta formação dos 

professores ficou inferiormente abaixo do esperado, fato que está em desarmonia com as ações 

que o governo objetivou, concentradas na aquisição de equipamentos e infraestrutura. 

 
Considerações Finais 

A pesquisa mostra que a tecnologia da Informação e da Comunicação/PROINFO ainda 

não encontrou seu espaço dentro da escola. O estudo aborda um caminho de muitas limitações 

diante da efetiva inserção do programa, pois as escolas que foram contempladas não 

conseguiram efetivar o uso dos equipamentos disponibilizados de forma significativa a ponto 

de provocar mudanças na prática de ensino. 

Ainda persiste na atualidade um desafio que é histórico, de que pouco adianta fornecer 

para as escolas equipamentos, isto não garantirá o sucesso de ensino, e observa-se lacunas entre 

disponibilização de equipamentos e manutenção, isto é constatado no pouco uso deste espaço 

devido pouca quantidade de máquinas funcionando e também na situação da escola que 

desativou o laboratório de informática por falta de manutenção. 

A capacitação dos profissionais também é considerada fundamental abrangendo 

assuntos relacionados a novas formas de ensinar e aprender. 

No cenário atual, vivendo este momento de pandemia, há a necessidade de 

aprofundar e expandir esta temática, pois se acolhe que neste momento de isolamento social 
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orientado pelas autoridades de saúde, uma das principais formas de interação e comunicação 

entre escolas, alunos e professores se dá através do auxílio destas ferramentas tecnológicas. 
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