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Resumo: É inquestionável que as transformações no campo tecnológico são constantes no 

mundo todo. Para tanto, o Ministério da Educação criou o Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional (ProInfo), com a intenção de promover o uso pedagógico da informática na rede 

pública de educação básica. o qual, contudo, é alvo de preocupações, registradas no relatório 

de avaliação da execução de programas de governo de 2013. Os apontamentos dizem respeito 

ao efetivo uso do Programa, e, dentre outros aspectos, à falta de capacitação dos professores. 

É com base nessa problemática que surge a pesquisa centrada na região de abrangência da 7ª 

Coordenadoria Regional de Educação (CRE). O artigo trata sobre as ações do ProInfo com 

foco nas ações de capacitação de professores e analisa alguns aspectos do Núcleo de 

Tecnologia Educacional (NTE) de Passo Fundo, com a intenção de avaliar que tipos de ações 

de formação continuada foram conduzidas.  

 

1 Introdução 

Somos iguais perante a lei, portanto, segundo o disposto na Constituição da 

República Federativa do Brasil (1998), em seu Art. 5º no inciso XIV, é responsabilidade do 

Estado e nosso direito ter acesso às tecnologias de informação e comunicação (TICs).  

Nesse sentido, foram desenvolvidos programas com o objetivo de proporcionar o 

acesso às TICs nas escolas, como o ProInfo
1
, que há dezesseis anos leva computadores, 

recursos digitais e conteúdos educacionais para as salas de aulas e laboratórios de informática. 

Mas a simples posse dessas ferramentas não é suficiente, é necessário que sua utilização seja 

efetiva e que ocorra de forma pedagógica, a fim de melhorar a educação do Brasil. Para isso, 

os professores precisam estar preparados para o manuseio e os multiplicadores, capacitados 

para este fim, eis que formadores de novos professores. Porém, no Relatório de Avaliação da 

Execução de Programas de Governo Nº 16, consta que “a falta de capacitação de professores 

e técnicos, que deveria ser oferecida pelo Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) é uma 

                                            
1
 Em sua primeira fase distribuiu 30.253 microcomputadores a 2.276 escolas e 223 NTEs que formaram 1419 

professores multiplicadores e 20.557 professores, em todo o Brasil. (ALMEIDA, 2000). 
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falha que atinge pelo menos 9.057 laboratórios urbanos e 6.288 laboratórios rurais (Total 

15.345), (BRASIL, 2013a, p.8). 

Os principais programas que tratam da formação de professores, por meio da 

Secretaria de Educação a Distância, são o ProInfo, a TV Escola e o PROFORMAÇÃO. “O 

MEC tem priorizado, ao formular políticas para a educação, aquelas que agregam às 

melhorias institucionais o incremento na qualidade da formação do aluno. Este é o caso do 

Programa Nacional de Informática na Educação – ProInfo” (FAGUNDES, 1998, p.5). 

O relatório de avaliação da execução de programas de governo de 2013 aponta 

algumas preocupações referentes ao uso do ProInfo, sendo uma delas concernente à falta de 

capacitação dos professores. É a partir dessa problemática que surge a pesquisa centrada na 

região de abrangência da 7ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE). 

Assim, o texto é descritivo e apresenta alguns aspectos gerais sobre o Programa no 

Brasil e sobre a forma como este vem sendo conduzido pelo Núcleo de Tecnologia 

Educacional (NTE) de Passo Fundo (PF). Aprofunda-se a pesquisa na avaliação de um dos 

aspectos da ação de controle de governo por meio da atuação da Controladoria Geral da 

União: a capacitação de professores e de multiplicadores do NTE. Com isso, faz-se uma 

análise do quadriênio 2010 - 2013, e questiona-se qual foi a procura dos professores das 

escolas de abrangência da 7ª CRE por capacitações do NTE e como se deu a capacitação dos 

multiplicadores desse mesmo Núcleo. 

 

2 Capacitação de professores  

A responsabilidade de garantir a estrutura adequada para receber os laboratórios e 

capacitar os educadores para usar os instrumentos é dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios, por meio de NTEs. As licitações para adquirir os laboratórios e assinar os 

contratos decorrentes, bem como pagamentos aos fornecedores, ficam a cargo do FNDE. 

Quem informava ao FNDE sobre quais foram os laboratórios entregues e instalados é a 

SEED, que foi extinta em 16 de maio de 2011, segundo Decreto nº 7.480, que reestruturou o 

MEC, tornando essa função da Secretaria de Educação Básica, SEB e o FNDE. 

O Relatório de Atividades 1996/2002, consta que o ProInfo interage com as 

secretarias de educação e com universidades (públicas e privadas) para garantir evolução 
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contínua de quatro processos de capacitação de recursos humanos: professores capacitando 

outros professores; técnicos de suporte formados com visão pedagógica; alunos capacitados 

tecnicamente para manter equipamentos e software trabalhando de acordo com o planejado 

pelas escolas; gestores educacionais capacitados para gerenciamento de projetos educacionais 

que utilizam tecnologia (2002, p.8). 

Referindo-se aos professores multiplicadores, nesse mesmo relatório consta que eles 

passavam por uma seleção, dentre os vinculados às redes públicas de educação, para serem 

especializados por universidades, conforme necessidades observadas pelas secretarias, no 

mister de capacitar outros professores para trabalho pedagógico. Além disso, introduziam 

conceitos pedagógicos para técnicos de suporte e capacitavam tecnicamente os alunos, o que 

trouxe menor exigência dos técnicos dos NTEs. As capacitações realizadas pelo ProInfo aos 

multiplicadores ocorreram desde 1996 até 2004 e ofereciam mais que um curso por ano, nas 

modalidades presenciais, semipresenciais e a distância (2002, p.8-10). 

Segundo Sette (2013, p.12), o Programa tinha como meta a capacitação de 25 mil 

professores de ensino fundamental e médio para 97/98, porém, pesquisas realizadas 

(BRASIL, 2013b) mostram resultados preocupantes, eis que evidenciaram que para nenhum 

dos 51,9% dos laboratórios instalados no País foi disponibilizada, por parte do NTE, 

capacitação de professores, impossibilitando o uso desses equipamentos e do laboratório. E 

contexto constitui uma fragilidade do Programa, tanto na área urbana quanto na área rural, 

atingindo “pelo menos 9.057 laboratórios urbanos e 6.288 laboratórios rurais, de acordo com 

inferências realizadas com nível de confiança de 95%.” (SETTE, 2013, p. 30).  

Sobre a solução desse problema, a Secretaria de Educação Básica manifestou-se 

dizendo que iniciou, em 2012, um processo de reformulação do Termo de Adesão ao Proinfo, 

propondo uma integração das formações do Proinfo, por meio do PDE/Interativo, às 

formações realizadas pela Secretaria, ação regrada pelo Plano de Ações Articuladas (PAR). 

Também, manifestou-se que há um novo modelo de formação continuada de professores para 

a educação digital, uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). As 

recomendações feitas pela Controladoria Geral da União (CGU) são no sentido de que a SEB 

promova ações de fortalecimento dos NTEs e desenvolva estratégias de divulgação sobre 

Formações ProInfo. Tudo isso está sendo realizado sobre monitoramento da CGU. 
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Depois da alteração realizada pelo decreto nº 6.300 de 12 de dezembro de 2007, 

surge o ProInfo integrado, o qual congrega um conjunto de processos formativos lançados em 

2008, reeditados e revisados em 2009, com os cursos Introdução à Educação Digital, 

Tecnologias na Educação: Ensinando e Aprendendo com as TICs, Elaboração de Projetos. A 

partir da ampliação do acesso e da conectividade, da disponibilidade de novos dispositivos e 

aplicações e necessidade de maior ênfase na apropriação curricular das TICs e impactos das 

mídias sociais nas escolas, surge o curso Redes de Aprendizagem, lançado em 2013.  

 

3 Contextualizando o NTE de Passo Fundo 

Os Núcleos de Tecnologia Educacional são estruturas descentralizadas, de nível 

operacional, do ProInfo, e reúnem equipes de educadores e especialistas em tecnologia de 

hardware e software.  

Segundo informações obtidas em conversa e entrevista informal com a Coordenadora 

do NTE de Passo Fundo, criou-se, em 07 de outubro de 1987, o Centro de Informática e 

Educação (CIED), por meio da portaria nº 22.280, o qual foi instalado na Avenida Brasil, 743, 

sala 13 desse município. Naquela época, o trabalho era realizado com 97 escolas, das quais 

apenas quatro tinham laboratório de informática. Os grupos das escolas restantes se 

deslocavam até o CIED (NTE). O trabalho era voltado à formação do professor como um 

facilitador da aprendizagem por meio do desenvolvimento de projetos junto aos seus alunos, 

permitindo-lhe a utilização de um recurso moderno.  

Os programas educacionais eram desenvolvidos pelos professores do subcentro 

CIED e utilizados pelos alunos e professores nos projetos e repassados aos outros subcentros, 

laboratórios e escolas estaduais e particulares. Essas atividades foram desenvolvidas até julho 

de 1998, quando teve início uma nova realidade, a implantação do Núcleo de Tecnologia 

Educacional Região da Produção II (NTE), que visava “pensar em educação com qualidade 

através da informática na escola”. Com a implantação do NTE, em agosto de 1998, foram 

adquiridos novos equipamentos, entregues às escolas em 24 de maio de 1999. O Núcleo 

mudou-se para a Avenida Presidente Vargas, nº 100, sala 203, ainda em Passo Fundo e passou 

a ser composto por dois laboratórios, um almoxarifado, uma sala de reuniões na qual são 
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debatidos assuntos como o Projeto Salto para o Futuro, uma sala administrativa e uma sala de 

recursos audiovisuais. Atende as escolas contempladas com o laboratório ProInfo através do 

Projeto Nacional de Informática na Educação.  

Segundo a Coordenadora, “todas as escolas da 7ª Região Escolar possuem 

laboratório de informática para uso pedagógico dos alunos. Só não foram contempladas, pelo 

ProInfo, escolas do interior com menos de 20 alunos”. O NTE atende um total de 125 escolas 

estaduais, cinco das quais indígenas e, portanto, não contam com laboratório, mas receberão o 

computador interativo Pronacampo. O núcleo é composto por 10 multiplicadoras e um técnico 

para dar assistência no que for necessário. Em 2013, o NTE foi contemplado com 80 lousas 

digitais, 710 tablets, computadores interativos para 33 escolas rurais. Há escolas que não 

utilizam os laboratórios, pois precisam de suporte para monitorar os alunos e o laboratório 

durante a aula ou porque os professores não querem usar tecnologias. As capacitações 

oferecidas aos 2.695 professores são organizadas a partir dos conteúdos pré-organizados pelo 

ProInfo e podem ser ajustados acrescendo ou retirando conteúdos conforme necessidades. 

Ainda, “nos outros cursos e oficinas propostos pelo NTE para capacitação dos professores, 

gestores e servidores, e comunidade, os conteúdos são selecionados a partir da discussão e do 

planejamento do grupo, com base nas necessidades de aprendizagem levantadas junto aos 

cursistas.”. 

Ainda, a Coordenadora diz que “a proposta do programa, através dos diferentes 

cursos, é a formação continuada dos professores e outros agentes educacionais para o uso 

pedagógico das TICs. Sabemos que o uso das tecnologias digitais na escola, por si só, não 

garantem melhorias no processo de ensino aprendizagem. Acreditamos que as TICs criam um 

amplo espaço de possibilidades de aprendizagem educacional. Entretanto, seus benefícios 

dependem da forma em que são utilizadas”. Além de oferecer cursos
2
 no laboratório do NTE, 

as professoras multiplicadoras se deslocam e realizam capacitação no próprio laboratório das 

escolas formação em serviço. A seguir, será melhor explanado sobre as atividades 

desenvolvidas com relação às capacitações. 

                                            
2
Cursos oferecidos em 2014. Acesso em 

<https://docs.google.com/document/d/1lze1_PrNEXfWg0zi_iU5QKncyNFTgzoPS7W0zzrG3tw/edit>. Acesso 

em 19 abr. 2014. 
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4 Relatório de capacitações 

Para que se pudesse, amparados em subsídio legal e norteador, analisar os dados 

coletados, foram observadas duas leis, no intuito de verificar se há disponibilidade de 

capacitações para professores na área de informática. No artigo 62 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996, consta, primeiramente, 

que os professores terão formação presencial e que, subsidiariamente, usarão recursos e 

tecnologias de educação a distância. Nota-se que o Plano Nacional de Educação (PNE), para o 

período de 2011 a 2020, incentiva a formação continuada de professores e profissionais da 

educação entre seis das vinte metas, porém, nenhuma delas trata diretamente de capacitações 

envolvendo tecnologias, laboratório de informática ou informática. Assim, a partir dos 

gráficos elaborados a partir da entrevista com a Coordenadora do NTE de Passo Fundo, é 

possível verificar as capacitação realizadas com professores de 120 escolas: 

 

Figura 1. Quantidade total de capacitações por ano 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

O questionário realizado no NTE mostra a quantidade de capacitações de professores 

no quadriênio 2010 - 2013, nas cidades de abrangência da 7ª Coordenadoria Regional de 
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Educação, localizada em Passo Fundo. A figura 1 evidencia, no ano de 2010, a capacitação 

por 132 profissionais da educação; nota-se, ainda, um declínio em 2011, de 37,87%, com 

procura por capacitação de 82 interessados. O ano que menos teve procura foi o de 2012, com 

86,36% em comparação a 2010, com 18 capacitações. Já o ano de 2013 registra-se uma 

redução de 53,03%, com 62 capacitações.  

 

Figura 2. Quantidade de capacitações por escola ao ano 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

A quantidade de capacitações por escola e por ano variou. Na Figura 2, verifica-se 

que em 2010 apenas sete escolas não participaram de atividades de capacitação, 96 escolas 

participaram de apenas uma capacitação e 17 tiveram duas ou mais capacitações. Em 2011, 38 

escolas não receberam nenhum tipo de capacitação, 82 receberam uma. Nenhuma escola teve 

duas ou mais capacitações. Em 2012, 104 escolas ficaram sem capacitação, 14 tiveram uma 

capacitação e duas tiveram duas ou mais capacitações. Por fim, no último ano de análise, 70 

escolas não tiveram capacitações, 38 tiveram uma e 12 tiveram duas ou mais.   

 

Figura 3. Quantidade de capacitações por carga horária/ano 
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Fonte: elaborada pela autora. 

 

Percebe-se, sobre o primeiro ano desta análise, ter ocorrido a realização de 109 

capacitações de “Sensibilização LINUX Educacional 8H”, 16 capacitações de 40 horas e sete 

de 100 horas. Em 2011, ocorreram duas capacitações de 8 horas, 80 de 40 horas e nenhuma de 

100 horas. Em 2012, ocorreram três capacitações de 8 horas, 15 de 40 horas e nenhuma de 

100 horas. Em 2013, ocorreram 50 de 8 horas, 12 de 40 horas e nenhuma de 100 horas.  

 

Figura 4. Número total de horas das capacitações/ano 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Com esses dados, chega-se ao objetivo desta pesquisa, cuja intenção primordial 

consiste em avaliar um dos aspectos da ação de controle de governo por meio da atuação da 

Controladoria Geral da União: a capacitação de professores e multiplicadores do NTE, neste 

caso, das escolas de abrangência da 7ª CRE e NTE de Passo Fundo. As figuras a cima 

mostram que o ano de 2011 apontou o maior número de capacitações de professores 

desenvolvidas pelo NTE nos laboratórios ProInfo das escolas, totalizando 3.216.  Em 

contrapartida, o ano que menos registra trabalhos do Núcleo nos laboratórios das escolas foi 

2012, com 104 escolas sem capacitações e um total de 624 horas, distribuídas em 18 

capacitações.  

Todas as escolas de abrangência da 7ª CRE tiveram uma capacitação, no mínimo, 

durante os quatro anos. Com relação aos multiplicadores, receberam capacitações a partir de 

ProInfo até 2009, depois, procuraram outros meios para se manter atualizados, tais como 

qualificações por meio da internet, grupos de estudo, participação em outros cursos, eventos e 

formações, como exemplo, a dos professores que atuam nos Núcleos de Tecnologias 

Educacionais do Estado, que aconteceu na PROCERGS em Porto Alegre, nos dias 20, 21 e 22 

de novembro de 2013. 

As capacitações dos multiplicadores, a formação dos professores e o processo de 

ensino e aprendizagem estão interligados. Fagundes faz uma crítica aos cursos de capacitação 

dos professores e nos interroga sobre o preparo do professor para trabalhar com o aluno que 

encontramos no mundo hoje. Diz que “A grande maioria das metodologias educacionais, e de 

suas tecnologias, que atualmente são ensinadas nos cursos de formação de professores, 

mostram-se ineficientes para ajudar o aluno a aprender e desenvolver novos talentos” (1998, 

p.13).  

Nesse sentido, pode-se considerar que, para o papel dos multiplicadores ser 

desenvolvido eficazmente, é necessário que a escola de abertura e que os professores estejam 

dispostos a explorarem os recursos da informática. Além disso, cabe ao educador usar essas 

ferramentas em suas práticas criticamente, criativamente e autônoma na totalidade do ato 

educativo.  Conforme Almeida; Almeida, o educador precisa desafiar-se à formação contínua, 

numa construção de metodologias, não como “um conjunto de regras ou novos métodos, mas 
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algo de que ele se aproprie por meio de vivências, reflexões e depurações que permitam 

reelaborar a ação e adaptá-la à realidade em que está atuando.” (1999, p. 07). 

A tecnologia está presente no mundo inteiro, o tempo todo, realidade que também se 

confirma no quotidiano dos alunos.  Porém, contar com um laboratório de informática e não 

saber usá-lo de forma pedagógica, implica a redução desse espaço a um mero local com várias 

máquinas. Segundo Valente, não será o computador, por si só, que vai revolucionar a 

educação. É necessária a intervenção do professor, o qual deverá ter prévio conhecimento do 

potencial do computador para elaborar suas atividades, projetos e pesquisas que propiciem a 

aprendizagem, “o computador assume o papel de máquina de ensinar e a abordagem 

pedagógica é a instrução auxiliada por ele” (1999, p.1). 

Para contribuir com a colocação de Valente, Ubiratan D’Ambrosio concentra a 

tecnologia como essencial para a educação, portanto, deve estar presente nas salas de aulas e 

escolas, “a tecnologia por si só não implica uma boa educação. Mas, sem dúvida, é quase 

impossível conseguir uma boa educação sem tecnologia” (2003, p.61).  

O departamento de informática na educação a distância, Brasil, evidencia como 

missão do Programa a transmissão de uma mensagem aos professores para que busquem 

persistentemente o conhecimento e aprimoramento, dizendo que o papel do ProInfo não é 

reinventar a máquina de ensinar, mas incentivar os professores de forma que desempenhem 

melhor sua missão e, assim, possam orientar seus alunos com relação as TICs e “tornem-se 

cidadãos de fato, criativos e independentes, aptos a aprender durante toda a vida e a conviver 

numa sociedade cujo dia-a-dia depende cada vez mais de tecnologia.” (2002, p.2). 

Segundo Fagundes, há duas condições que “favorecem o sistema educacional 

brasileiro: há uma política definida de garantir o acesso da escola pública à Informática 

(Proinfo); e há uma definição, de muitos professores, de usar os recursos da Informática, 

segundo modelos construtivistas” (1998, p. 14). Ou seja, a tecnologia está em todo lugar, em 

todo momento e precisamos saber o que fazer com ela.  

Os laboratórios de informática já foram instalados em escolas de todo Brasil, muitos 

outros estão para ser instalados e ainda serão instalados, pois, até então, não há lei que diga o 

fim disto. Portanto, “as soluções vão depender do contexto de cada escola, do trabalho 

pedagógico que nela se realiza, de seu corpo docente e discente, de sua comunidade interna e 
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externa, dos propósitos educacionais e das estratégias que propiciam aprendizagem” 

(RAMOS, 2009, p.37). 

 

5 Considerações finais  

É imprescindível que o ambiente escolar proporcione aos alunos o acesso às TICs. 

Desta forma, é necessária a formação continuada do corpo docente e das equipes diretivas das 

escolas, para que todos esses indivíduos possam atuar como colaboradores, incentivadores e 

mediadores dos trabalhos desenvolvidos, sendo esta, justamente uma realidade efetiva e 

colaborativa do  ProInfo.  

Diante disso, é inegável que o grande desafio dos NTEs consiste em saber o que 

fazer para que os professores busquem com mais frequência as capacitações e invistam no 

trabalho pedagógico, utilizando as TICs em suas metodologias. Assim sendo, o artigo trouxe 

resultados descritivos e numéricos das capacitações de professores, os quais evidenciam que o 

ano de 2013 alcançou 256 horas a mais em comparação ao ano anterior, que obteve o menor 

número de horas e capacitações dentre os quatro últimos anos.  

É pertinente levar em consideração estes dados, diante das capacitações realizadas 

com professores, num contexto de ProInfo, mas, evidentemente, perceber as defasagens das 

ações e suportes que os NTEs recebem para este fim. Salientar que a capacitação do corpo 

docente deve ser uma constante e que, pelos dados apontados, continua sendo uma 

preocupação registrada além do relatório de avaliação da execução de programas de governo 

de 2013, mas, uma preocupação visível e real, que pode estar atingindo significativamente o 

aprendizado dos alunos. 
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