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RESUMO  

Esta pesquisa tem por objetivo examinar a introdução da Informática Educativa e as 

práticas que dela decorrem nas escolas municipais de São Paulo, abrangendo o período 

de 1994, quando o Decreto n. 34.160/1994 instituiu os Laboratórios de Informática 

Educativa-LIEs nas escolas da Rede Municipal de Educação de São Paulo, a 2013, ano 

da publicação do Decreto nº 54.45/13, que instituiu na Secretaria Municipal de 

Educação, o Programa de Reorganização Curricular e Administrativa, Ampliação e 

Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino de São Paulo – “Mais Educação São 

Paulo”. Para isso, recorreu-se à legislação e à documentação oficial, além da 

bibliografia pertinente. Para averiguar quais práticas escolares foram desenvolvidas pela 

Informática Educativa, realizou-se um estudo de caso da Escola Municipal de Educação 

Fundamental-EMEF Henrique Pegado, recorrendo aos procedimentos da História Oral, 

para que os professores envolvidos narrassem suas trajetórias como Professor 

Orientador em Informática Educativa-POIE, apresentassem as concepções de 

Informática Educativa que apropriaram, descrevessem as condições infraestruturais e de 

logística que encontraram nos Laboratórios de Informática e as adaptações efetuadas, 

contassem suas práticas em suas atividades diversificadas no dia-a-dia. 

 

Palavras-chave: Informática Educativa, Laboratórios de Informática, Professor 

Orientador em Informática Educativa, POIE, Rede Municipal de Educação de São 

Paulo. 
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ABSTRACT 

This research aims to examine the introduction of Educational Computing and its 

practices in the municipal schools of São Paulo. The study begins in 1994 with Decree 

34.160/1994, which established Educational Computing Laboratories (LIEs) in the São 

Paulo Municipal Public School System, and continues until 2013 with the publishing of 

Decree 54.452/2013, which established within the Municipal Secretary of Education the 

program “Mais Educação São Paulo”, Program for Curricular and Administrative 

Reorganization, Amplification and Strengthening for the São Paulo Municipal School 

System. The analysis examines the legislation and official documentation as well as the 

pertinent bibliography. In order to verify which Educational Computing practices were 

developed, a case study was carried out at the municipal elementary school, EMEF 

Henrique Pegado. Using Oral History procedures, teachers involved narrated their 

trajectories as teacher-advisors in Educational Computing – POIE, presented the 

concepts of Educational Computing that they adopted, described the infrastructure and 

logistical conditions encountered in Computer Laboratories and adaptations realized, 

and enumerated their practices in a variety of day-to-day activities.  

 

Key words: Educational Computing, Computer Laboratories, Teacher-advisor in 

Educational Computing, POIE, São Paulo Municipal School System. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Os estudos sobre a “Informática Educativa” na Rede Municipal de 

Educação de São Paulo-RME/SP passaram a fazer parte do meu contexto de trabalho 

em decorrência da minha designação como Professora Orientadora em Informática 

Educativa-POIE em 1998, na Escola Municipal de Educação Infantil-EMEI Ruth G. C. 

de Siqueira (Zona Leste de São Paulo) e a partir dos acompanhamentos das professoras 

regentes nessa escola nas aulas de Informática Educativa-IE. 

Nesse período, durante as várias formações oferecidas e ministradas pelas 

Diretorias Regionais de Educação-DREs (São Miguel Paulista e Penha) fui conhecendo 

um pouco da história da IE, que passou a se destacar em década de 80: 

A cultura nacional de Informática na Educação teve início nos anos 

80, a partir dos resultados de dois seminários internacionais (1981 e 

1982) sobre o uso do computador como ferramenta auxiliar do 

processo de ensino-aprendizagem. Surgiu, em tais seminários, a ideia 

de implantar projetos-piloto em universidades, o que originou, em 

1984, o Projeto EDUCOM, iniciativa conjunta do MEC, Conselho 

Nacional de Pesquisas - CNPq, Financiadora de Estudos e Projetos - 

FINEP (...). Apesar de dificuldades financeiras, este projeto foi o 

marco principal do processo de geração de base científica e 

formulação da política nacional de Informática Educativa. 

(ANDRADE, 1996, p. 2) 

 

 Tomei conhecimento da publicação do decreto 3460/94, que criou os 

Laboratórios de Informática Educativa-LIEs, assim como a função do Professor 

Orientador de Informática Educativa-POIE; posteriormente em 2005, participei das 

mudanças da grade curricular a partir do aumento do tempo de permanência (carga 

horária) do aluno na escola e quando os Laboratórios de Informática passaram a ser 

considerados ambientes privilegiados para desenvolvimento e ampliação de 

competências e habilidades no contexto digital.  

Considerando essa nova perspectiva de trabalho, surgiu o meu interesse em 

realizar e objetivo de realizar uma breve pesquisa sobre a Informática Educativa nas 

escolas municipais de São Paulo – um estudo de caso a partir da EMEF Henrique 

Pegado, onde trabalho nos dias atuais como Professora Orientadora De Informática 

Educativa- POIE, a fim de verificar como se deu a utilização da Informática Educativa 

no cotidiano escolar. 
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O período da pesquisa se concentrou entre o ano de 1994 (implantação dos 

laboratórios de informática e a criação da função do POIE) e 2013, quando foi instituído 

o Programa de Reorganização Curricular e Administrativa, Ampliação e Fortalecimento 

da Rede Municipal de Ensino – Mais Educação São Paulo, pelo Decreto 54.452/13. 

Para isso, conto com o referencial teórico que aborda a pesquisa na área da 

Informática Educativa na atual sociedade do conhecimento: como ela tem evoluído 

bastante nos últimos anos, como ainda há muito que se alcançar e muitos os desafios a 

serem superados.  

Muitos pesquisadores, como Libâneo (1999), Moran (2000), Belloni (2001), 

Teruya (2007) entre muitos outros, argumentam que o uso da tecnologia digital 

possibilita alternativas para professores e alunos se integrarem à sociedade da 

informação e ocupar os ambientes de produção do conhecimento para a promoção do 

próprio pensamento, trocas de informação e novos aprendizados a partir de experiências 

interacionais e interdisciplinares.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais-PCNs (BRASIL, 1997) descrevem ainda 

que a tecnologia necessita ser articulada para promover ambientes de aprendizagem 

com maior qualidade, considerando que a problematização, reflexão, criticidade, 

decisão e autonomia sejam destacadas. 

A Informática Educativa brasileira tem por objetivo propiciar aos alunos e 

professores mais um ambiente onde a aprendizagem possa ser estimulada, por meio da 

articulação dos recursos da informática com os objetivos específicos de cada disciplina 

ou tendo também em vista o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, 

colaborativos e cooperativos. 

O professor, coordenador e pesquisador do Núcleo de Informática Aplicada à 

Educação-NIED, da Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP (São Paulo), José 

Armando Valente (1999), uma das grandes referências no Brasil sobre o assunto, 

apresenta o termo “Informática na Educação” como a inserção do computador no 

processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos curriculares de todos os níveis e 

modalidades de educação. O professor afirma que  

A Informática na Educação que estamos tratando, enfatiza o fato de o 

professor da disciplina curricular ter conhecimento sobre os potenciais 

educacionais do computador e ser capaz de alternar adequadamente 

atividades tradicionais de ensino-aprendizagem e atividades que usam 

o computador. (VALENTE, 1997, p. 1) 
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Prevê-se que o aluno, neste contexto, deve passar por uma mudança no seu 

papel, deixando de ser um mero receptor do ensino para ser um construtor de seu 

conhecimento. Assim seria possível estabelecer uma verdadeira transformação do 

processo educacional diante de uma sociedade do conhecimento que surgiu no século 

XX. Segue a descrição das exigências requeridas desse Homem para tal sociedade 

A sociedade do conhecimento exige um Homem critico criativo, com 

capacidade de pensar, de aprender a aprender, trabalhar em grupo e de 

conhecer o seu potencial intelectual. Esse Homem deverá ter uma 

visão geral sobre os diferentes problemas que afligem a humanidade, 

como os sociais e os ecológicos, além de profundo conhecimento 

sobre domínios específicos. Em outras palavras, um Homem atento e 

sensível às mudanças da sociedade, com uma visão transdisciplinar e 

com capacidade do constante aprimoramento e depuração de idéias e 

ações. (VALENTE, 1997, p. 47) 

 

De acordo com Gadotti (2005), uma das particularidades da sociedade do 

conhecimento é a criação de inúmeras oportunidades de aprendizagem. Nessa 

sociedade, caracterizada pelo uso das tecnologias e mídias digitais e da conexão em 

redes, aprender não é só um privilégio que se dá a partir do ambiente escolar, mas como 

também se dá a partir de outros ambientes como os locais de trabalho, os ambientes 

sociais (cinemas, parques, museus etc.), o ambiente domiciliar e as redes sociais da 

internet. 

Deparamo-nos assim, com um novo paradigma, que apontou a necessidade de a 

escola se reestruturar perante as mudanças tão rápidas da atual sociedade. Suas antigas 

metodologias, desse ponto de vista, são consideradas falhas e inaptas, sendo necessário 

repensar sua estrutura como um todo (currículo, métodos, infraestrutura, 

funcionamento). 

Esse paradigma tem com base as formulações de Seymour Papert, que defendeu 

que a tecnologia devia ser um meio para transformar a maneira de se aprender e 

elaborou a teoria “construcionista”, abordagem pela qual o aprendiz constrói, por 

intermédio do computador, o seu próprio conhecimento (PAPERT, 1985). Essa 

concepção se aproxima muito das ideias de Piaget, influenciado pela convivência que 

Papert que teve com ele entre as décadas de 1950 e 1960 em Genebra (CORRÊA, 

2014). Assim, o termo “construcionismo” (SILVA, 1999) que resume essa relação 

descrita anteriormente, decorreu da necessidade de se caracterizar a interação do aluno-

objeto, mediada por uma linguagem de programação, como o Logo.  

Com relação à metodologia da pesquisa, nos valemos da história oral para 

enriquecer a descrição das práticas desenvolvidas nos Laboratórios de Informática 
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Educativa-LIEs. Também realizamos o levantamento da bibliografia já existente 

(dissertação, artigos, livros etc.) e investigamos as fontes referentes ao tema, como a 

legislação pertinente e os documentos oficiais.  

Para a realização das entrevistas tive de superar vários empecilhos como 

vergonha, medo de se comprometer, agendas cheias, falta de informação sobre o que 

seria uma entrevista com fins acadêmicos, má vontade etc. Foram dois anos e meio para 

que os entrevistados respondessem três perguntas em meia hora, aproximadamente. Mas 

persisti e consegui sete entrevistados. 

A seguir o nome, a função e o tempo de profissão e/ou cargo dos entrevistados: 

 Ângela – professora do ensino fundamental I, 23 anos; 

 Bianca – agente escolar, 20 anos; 

 Eliane – professora do Ensino Fundamental I, 19 anos; 

 João – supervisor escolar, 19 anos; 

 Lourdes – professora de matemática, 33 anos; 

 Maria – aluna da Educação de Jovens e Adultos; 

 Sandra – professora do ensino fundamental I, 20 anos; 

 Professor Doutor Valente – professor coordenador do NIED-UNICAMP, 

30 anos. 

Alguns entrevistados preferiram o anonimato, motivo pelo qual foram designados por 

nomes fictícios. 

Os entrevistados, de forma geral, contaram sobre o seu contato inicial com a 

Informática Educativa, sobre os dias a partir dela e sobre a prática cotidiana atual. As 

perguntas realizadas e as suas respectivas respostas sempre envolveram várias 

possibilidades de se retratar um determinado contexto, momento, fato, ou ainda, o 

conjunto de tudo isso.  

Diante disso, como em um passeio pelo tempo, as perguntas aos entrevistados 

possibilitaram um resgate dos espaços, tempos, cenários, acontecimentos, sensações e 

emoções vividas em sua trajetória e a recuperação também da história do lugar, dando 

um colorido individual aos relatos de memórias sobre o local onde tudo ocorreu, 

compondo a rememoração das experiências vividas pelo entrevistado. Os relatos 

coletados com os sujeitos da pesquisa foram analisados de forma qualitativa, 

empregando a História Oral como um meio de produzir documentos e que 

(...) deve ser entendida como um método capaz de produzir 

interpretações sobre processos históricos referidos a um passado 

recente, o qual, muitas vezes, só e dado a conhecer por intermédio de 
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pessoas que participaram ou testemunharam algum tipo de 

acontecimento (SANTOS, 2008, p. 3). 

A documentação oral foi escolhida com a finalidade de compreender a dinâmica 

do Laboratório de Informática e as experiências dos sujeitos que vivenciaram e 

participaram do processo de construção do momento histórico investigado (1994 até 

2013). Claro, considerando o estabelecimento das relações com as experiências 

vivenciadas e o momento histórico presente, uma vez que 

(...) o processo de rememoração, possibilitado pela história oral, vai 

além de elucidar as trajetórias de vida e as experiências pessoais dos 

sujeitos sociais. Sobretudo, desvela o valor destas trajetórias e 

experiências no tempo presente, os quais tornam-se essenciais como 

ponto de partida para a construção dos valores atribuídos pelos 

depoentes às suas vivências (...) (CORRÊA, 2006, p.90). 

Construir a descrição, ainda que sucintamente, da dinâmica no interior dos 

ambientes informatizados, a partir dos relatos colhidos durante essa pesquisa trouxe um 

tom nostálgico e revelou a valorização daquele momento testemunhado no passado e 

vivido direta ou indiretamente na escola. O relato oral 

(...) tem como ponto principal permitir que o informante retome sua 

vivência de forma retrospectiva. Muitas vezes durante a entrevista 

acontece a liberação de pensamentos reprimidos que chegam ao 

entrevistador em tom de confidência. Esses relatos fornecem um 

material extremamente rico para análise. Neles se encontram o reflexo 

da dimensão coletiva a partir da visão individual. (QUARESMA, 

2005, p. 6)  

O trabalho está dividido em três capítulos. No primeiro capítulo, foi realizado 

um breve levantamento histórico sobre o surgimento dos computadores e seu impacto 

(em linhas gerais) sobre o nosso cotidiano social e escolar. A princípio, os 

computadores foram criados para atender às disputas bélicas e tecnológicas da Guerra 

Fria; depois tornaram-se uma ferramenta-chave, no meio de outras tantas, que 

revolucionou o cotidiano das pessoas; e, posteriormente, com o advento das redes de 

computadores, consolidaram-se como uma das grandes inovações que possibilitou o uso 

de recursos remotos (smartphone, tablet etc.), produzindo vários impactos em nosso 

cotidiano, nas mais diversificadas áreas, como educação, saúde, economia, trabalho etc. 

No segundo capítulo, com o objetivo de se entender como se deu a implantação 

da Informática Educativa, descreveram-se os objetivos, as estratégias, desenvolvimento, 

as práticas desenvolvidas a partir das políticas públicas no âmbito federal e, 

particularmente, no estado e no município de São Paulo. O período trabalhado ficou 

entre 1970 e 2013, com breves apontamentos sobre alguns programas e projetos que se 
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destacaram na Informática Educativa brasileira: Educom, Projeto Gênese, Proninfe, 

ProInfo, Projeto UCA, Prouca, POIE, Programa Aluno Monitor, etc. 

No terceiro capítulo, com objetivo de conhecer o contexto da Informática 

Educativa em uma escola, procurou-se realizar um estudo de caso da EMEF Henrique 

Pegado, situada na Zona Leste de São Paulo e com a Informática presente em seu 

ambiente escolar desde 1998. Cabe ressaltar que os trabalhos desenvolvidos nos 

Laboratórios de Informática pelos professores, pelos POIEs e alunos foram se 

transformando ao longo do tempo, não podendo ser considerados estaticamente, mas 

como uma construção social e história, mutável. 
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1. UM BREVE RESUMO DA HISTÓRIA DO COMPUTADOR 

 

 
“Os computadores são incrivelmente rápidos, precisos e burros; os homens são incrivelmente lentos, 

imprecisos e brilhantes; juntos, seus poderes ultrapassam os limites da imaginação.”  

Albert Einstein   
 

Neste capítulo, procuraremos traçar um breve histórico dos computadores e seu 

impacto (em linhas gerais) no nosso cotidiano social e escolar. A evolução recente dos 

computadores e das tecnologias digitais que modificaram tanto as relações na sociedade 

como as noções de espaço e tempo, que antes levávamos dias ou até semanas para 

sabermos sobre acontecimentos distantes, hoje podemos obter tais informações de 

forma quase instantânea.  

Essa realidade possibilita o avanço do conhecimento e, ao mesmo tempo, cria 

outras preocupações como a possibilidade da diminuição da privacidade e o excesso de 

informação. As transformações introduzidas pelo computador e pela internet foram tão 

profundas que hoje se pode perguntar como era possível viver sem a praticidade do 

celular, da televisão de tela plana com sinal de wi-fi, dos jogos on-line etc. Porém, até 

os anos 90, esta não era a realidade da sociedade brasileira. 

O computador e a internet possibilitaram em grande parte do mundo alavancar, 

com seu sistema de comunicação, o que hoje se transformou em grande parte uma 

cultura de massa (LEITÃO, 2001 e NICOLACI-DA-COSTA, 2001). E qual o 

significado da palavra Computador? Segundo o dicionário Aurélio Online: 

1. O que faz cálculos (pessoa ou máquina). 

2. Aparelho eletrônico usado para processar, guardar e tornar acessível 

informação de variados tipos. 

3. O mesmo que computador pessoal. 

4. Computador pessoal: computador para uso individual, cuja construção se 

baseia num microprocessador. 

A origem da palavra Computador, vem do verbo latino putare: “contar”, 

“calcular”, “verificar”, “avaliar”, “pensar”. Gabriel Perissé (2010) acrescenta: 

O computador tem como função acelerar processos que os seres 

humanos já realizam. O “com” de “computador” remete à preposição 

latina cum, indicando que o computador computa várias coisas “ao 

mesmo tempo”. Extrapolando um pouco (só extrapola quem pensa 

mais do que o computador), poderíamos dizer que esta máquina 

http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/albert-einstein/
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computa com alguém, em companhia de alguém, com o seu próprio 

criador. 

O que impulsionou a criação dessa máquina foi a Guerra Fria, iniciada em 1945, 

imediatamente após a II Guerra Mundial, e que se seguiu até 1980, em que os Estados 

Unidos da América e a União Soviética, então as duas maiores potencias mundiais, 

disputaram o domínio da influência ideológica, econômica, política e militar no mundo.  

O interesse dos militares por computadores se dava em dois campos específicos: 

quebra de códigos criptográficos e cálculos de artilharia. Os americanos deram início 

aos seus programas de pesquisas com um objetivo, dentre vários, de procurar um meio 

de interligar os vários núcleos de administração do país, para que o seu sistema de 

informações fosse potente, de tal maneira que continuasse em funcionamento mesmo 

que existisse um ataque nuclear. De acordo com Burke (2006, p. 273) 

Embora a história da tecnologia não seja o único elemento na história 

da mídia da segunda metade do século XX, os computadores devem 

vir em primeiro lugar em qualquer análise histórica, pois logo que 

deixaram de ser considerados simples máquinas de calcular ou úteis 

acessórios de escritório [...], eles passaram a fazer com que todos os 

tipos de serviços, e não somente os de comunicações, tomassem novas 

formas. 

Os primeiros computadores passaram a ser construídos com válvulas enormes, 

desajeitados, lentos, caríssimos e sujeitos a falhas frequentes, a partir de um projeto 

financiado pelo governo britânico durante a Segunda Guerra Mundial, em 1943. Alan 

Turing, um cientista da computação britânica, foi incumbido de desenvolver um 

computador destinado à elaboração de códigos militares secretos, o Colossus, 

uma máquina inteiramente eletrônica com 1.500 válvulas que eram 

muito mais rápidas do que os relês eletromecânicos usados nas 

bombas. O Colossus era um computador no sentido moderno da 

palavra. Com sua sofisticação e velocidade extra, ele levou Turing a 

considerá-lo um cérebro primitivo. Ele tinha memória, podia processar 

informação, e os estados dentro do computador se assemelhavam aos 

estados da mente. (FONSECA FILHO, 2007, p. 204) 

Os Estados Unidos, com financiamentos da empresa IBM1 e das agências 

governamentais de Defesa, não ficaram para trás: em 1944, Howard Aiken, engenheiro 

da Universidade de Harvard, construiu Harvard Mark I, o primeiro computador 

americano considerado de uso geral. Em 1946, John Mauchly, um físico estadunidense, 

juntamente com John Presper Eckert, engenheiro eletrônico, ambos a serviço da 

Universidade da Pensilvânia, finalizaram a criação do ENIAC (Eletronic Numeric 

Integrator and Calculator). O primeiro computador digital totalmente eletrônico, possuía 

                                                 
1 IBM: Em fevereiro de 1924, a Computing Tabulating Recording Co.-CTR mudou seu nome para 

International Business Machines-IBM. 
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centenas de válvulas, utilizava o sistema binário2 e pesava 30 toneladas (o dobro do 

Mark I). Detalhe: tanto o Mark I quanto o ENIAC serviram para cálculos balísticos e, 

também, nos projetos iniciais da bomba atômica.  

A partir de 1951 iniciou-se a produção de computadores eletrônicos em escala 

comercial em várias partes do mundo. O UNIVAC (Universal Automatic Computer), 

projetado por John Mauchly e John Presper Eckert (os mesmos que criaram o ENIAC) 

foi produzido pela Remington e vendido por um preço entre US$1.250.000 e 

US$1.500.000. Pesava 13 toneladas, possuía um sistema completo que ocupava mais de 

35 m² de espaço no piso. Foi o primeiro modelo fabricado e vendido na América do 

Norte. A primeira unidade foi destinada ao governo norte-americano.  

A popularização do microcomputador deu-se de fato a partir da criação do Apple 

I por Stephen Wozniak e Steven Jobs (ambos norte-americanos), em 1976, quando 

juntaram suas parcas economias e desenvolveram, em condições precárias de uma 

garagem, um dos primeiros microcomputadores totalmente montado num só aparelho 

(sendo que a venda convencional, à época, era realizada em kits de montagem). O 

Apple I foi tido como o pioneiro por ter sido vendido totalmente montado ao preço de 

US$ 666,66. Mas, segundo o Computer History Museum,  

o primeiro “computador pessoal” foi o Kenbak-1, lançado em 1971. 

Tinha 256 bytes de memória e foi anunciado na revista Scientific 

American por US$ 888,00; todavia, não possuía CPU e era, como 

outros sistemas desta época, projetado para uso educativo (ou seja, 

demonstrar como um “computador de verdade” funcionava). 

(ARAÚJO, 2008, p. 3) 

A eletrônica do terminal Apple I destacou-se por ser muito peculiar, pois tudo o 

que se precisava acrescentar era simplesmente um teclado e um monitor, o que os 

demais não apresentaram. A aceitação foi enorme e o microcomputador passou a 

evoluir rapidamente.  

Existem outras versões, que atribuem o pioneirismo a outras máquinas, como o 

MOS Technology KIM-1, o Datapoint 2200 ou, mais geralmente, ao Altair 8800 (sob a 

forma de kit ou, por um valor extra, montado).  

Uma das maiores inovações que os computadores trouxeram para os setores 

comerciais e industriais foi o uso de redes de computadores, que possibilitaram o uso de 

recursos remotos, fornecendo um meio de comunicação entre pessoas distantes 

                                                 
2 Sistema Binário: ou de base 2 é um sistema de numeração posicional em que todas as quantidades se 

representam com base em dois números, ou seja, zero e um (0 e 1). 
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geograficamente e possibilitar a facilidade de acesso e o compartilhamento de 

informações. 

Atualmente passamos mais tempo conectados com alguma tecnologia digital e 

praticamente nos tornamos dependentes dela, seja via computador, celular ou outros 

dispositivos semelhantes. Eu, por exemplo, lembro que antes do celular, eu usava os 

orelhões públicos e a cada ligação, eu discava os números recorrendo à minha memória; 

hoje nem sei dizer ao certo o número do telefone da minha mãe porque, afinal no meu 

celular já está gravado o número dela.    

Por outro lado, essas facilidades têm gerado um segmento populacional que não 

tem acesso a elas. No âmbito profissional, as empresas estão cada vez mais buscando 

mão-de-obra que deve apresentar, além da sua competência específica, conhecimentos e 

habilidades em programas de computador. Uma aluna da EMEF Henrique Pegado, que 

cursa atualmente a Educação de Jovens e Adultos- EJA, desabafou: 

Puxa professora, estou desesperada porque já perdi três 

propostas de emprego porque não domino o Pacote Office. Sabe, 

durante uma das entrevistas cheguei a perguntar o que era esse 

tal de pacote e a entrevistadora riu de mim. Em seguida, ela 

disse que lamentava, mas eu tinha que procurar um cursinho de 

informática para me atualizar. Eu saí de lá arrasada! (Entrevista 

concedida pela aluna Maria, em 11 de maio de 2015) 

 

1.1. Enquanto Isso, os Computadores no Brasil... 
 

Longe dos motivos que levaram à criação e à utilização dos primeiros 

computadores nos EUA ou na Europa, o Brasil adquiriu seus primeiros equipamentos na 

gestão do governador de São Paulo Ademar Pereira de Barros, no final da década de 

1950: um Univac-120, para o cálculo do consumo de água da capital paulista. Possuía 

em torno de 4.500 válvulas, realizava 12 mil somas ou subtrações por minuto e 2.400 

multiplicações ou divisões, simultaneamente. Até a década de 1970, os computadores 

mantiveram-se restritos a governos, bancos e universidades, por conta do valor de custo 

alto.  

A informática brasileira desenvolveu-se em dois grandes períodos iniciais: O 

primeiro momento, entre o período de 1960 e 1976, caracterizou-se pela importação de 

tecnologia dos países mais desenvolvidos nesse mercado, principalmente dos Estados 

Unidos. Nessa época propagou-se o conceito de Personal Computer-PC (computador 

pessoal), aparelho de pequeno porte, de baixo custo, destinado ao uso por pessoas 

físicas ou empresas com a finalidade básica de desempenhar tarefas. Na década 
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seguinte, os PCs se popularizam por conta da queda do preço e pelo aumento de 

capacidade de processamento. 

O governo brasileiro reconhecia a importância dos PCs para o desenvolvimento 

nacional e, em 1971, o Ministério do Planejamento fez um primeiro diagnóstico do 

cenário brasileiro de informática, intitulado “Esboço de Plano Nacional para a 

Computação Eletrônica”. O governo brasileiro tinha alguns objetivos básicos, entre 

outros, o de alcançar a autonomia tecnológica brasileira. Propôs uma política 

governamental de desenvolvimento do setor da informática e atender aos interesses da 

inteligência militar, setor privado e do meio científico, e em 1972, criou a Comissão de 

Coordenação das Atividades de Processamento Eletrônico-Capre. 

Um dos primeiros trabalhos da Capre foi levantar a situação dos 

recursos humanos e a demanda de pessoal para os três anos seguintes 

e, com base nesses dados, traçar as diretrizes de um Programa 

Nacional de Ensino de Computação. O objetivo era criar uma série de 

medidas que reduzissem o déficit de profissionais de informática no 

país: 13,5% de operadores, 22,6% de programadores e 10,9% de 

analistas. As previsões eram de que, com o crescimento do parque 

computacional – que deveria atingir em 1973, 74 e 75, 

respectivamente, 1 mil, 1.450 e 2.100 computadores – esse déficit 

aumentasse ainda mais. (MUSEU DO COMPUTADOR, História dos 

Computadores no Brasil, 2009, p. 3) 

A passos lentos e simultaneamente aos interesses do mercado econômico 

brasileiro, gerou-se uma competência tecnológica nacional. As universidades começam 

a desenvolver seus próprios projetos, como a Universidade de São Paulo-USP, a 

Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP e a Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro-PUCRJ. Exemplo disso foi o “Patinho Feio”,3 o primeiro PC nacional, 

criado na USP em 1972  

Naquele momento, os altos índices de importação emperravam a ampliação da 

indústria brasileira, já que os produtos nacionais eram pouco competitivos em relação 

aos importados. Para superar esses entraves, criou-se a reserva de mercado para os PCs 

nacionais, como também o estabelecimento do controle das importações dos 

equipamentos. 

Assim, iniciou-se, em meados da década de 1970, o segundo momento do 

desenvolvimento da informática brasileira, marcado pelo progresso de uma indústria 

nacional. Enfim, os primeiros PCs nacionais nasceram no início da década de 1980. 

                                                 
3 Patinho Feio: a denominação surgiu de um episódio envolvendo a USP e a Unicamp. O governo militar 

havia lançado o Projeto Cisne Branco para desenvolver um computador nacional, encarregando a 

Unicamp de desenvolvê-lo; a USP, no entanto, produziu antes o seu protótipo, com “o volume de uma 

geladeira e a memória de uma agenda eletrônica” – daí o nome de “Patinho Feio”. 
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Nessa época a Dismac apresentou ao mercado o seu D-8000, um PC idêntico ao 

reconhecido TRS-80 (americano), e logo em seguida outros fabricantes, grandes e 

pequenos de várias áreas também ocuparam seus espaços. Isso foi somente o princípio 

de uma longa conquista e apropriação.Os PCs deixaram de ser considerados como 

símbolo de status de pouquíssimas empresas e passaram a marcar presença nas 

atividades cotidianas de muitas empresas grandes, dos órgãos de governo e 

indiretamente, mas por pouco tempo, na vida dos cidadãos.4  

A partir do final da década de 1970, a interferência governamental no setor foi 

acentuada, com a expansão de reserva de mercado para PCs e a constituição da 

Secretaria Especial de Informática-SEI, subordinado ao Conselho de Segurança 

Nacional, que, a partir de então, tornou-se a instituição de orientação, planejamento, 

supervisão e fiscalização da área. 

A criação da Secretaria Especial de Informática (SEI), em 1979, 

substituindo a Capre, marcaria uma mudança na política de 

informática, sobretudo porque a política industrial que veio a ser 

implementada ampliou o número de segmentos do complexo 

eletrônico sujeitos à proteção governamental, abarcando, além da 

informática propriamente dita (hardware e software), alguns ramos da 

microeletrônica, a automação industrial, os equipamentos de 

telecomunicações e a instrumentação digital (PAIVA, 1989, p. 103). 

(...) Ademais, no segmento de informática, em particular, o foco 

principal de atuação da SEI guiou-se pela estratégia de garantir uma 

reserva de mercado às empresas nacionais, isolando-as quase 

totalmente da competição com empresas estrangeiras, fosse no 

mercado interno, fosse na concorrência direta com produtos 

importados. (NASSIF, 2002, p. 4). 

A Lei 7.272, de 29 de outubro de 1984, que passou a ser conhecida como “Lei 

de Informática”, 

corroborava as diretrizes norteadoras para os segmentos daquele 

complexo cuja base tecnológica estava fortemente centrada na 

microeletrônica e na informação; as mais importantes poderiam ser 

resumidas: (i) na fixação da reserva de mercado para empresas de 

capital nacional, excetuados os casos em que não houvesse 

possibilidade de que empresas nacionais viessem a atender às 

necessidades do mercado interno com tecnologia própria ou adquirida 

de empresas estrangeiras, ou os casos em que, submetida à anuência 

da SEI, poderia ser permitida a importação;11 (ii) na concessão de 

incentivos tributários, fiscais e creditícios, cuja obtenção pelas 

empresas, ficava condicionada à exigência de índices de 

                                                 
4 Segundo levantamento da Capre, divulgado em 1977, os gastos das empresas brasileiras com 

processamento de dados quase que duplicaram em 1976, subindo de 6,2 bilhões de cruzeiros em 1975 

para 10,4 bilhões de cruzeiros, A maior parte das despesas (58,5%) era com pessoal: 5,6 bilhões de 

cruzeiros. O Brasil tinha 3.302 computadores “minis”, 1.308 “pequenos”, 338 “médios”, 99 “grandes” e 

75 “muito grandes”. 

http://www.mci.org.br/fabricante/dismac.html


26 
 

nacionalização no processo de produção dos bens. (NASSIF, 2002, p. 

6) 

O governo federal valeu-se desse mecanismo para impulsionar novos 

investimentos em inovação no setor de hardware e automação por parte das indústrias 

nacionais. 

O desenvolvimento da informática no Brasil mais recente iniciou-se a partir da 

década de 1990, com uma sequência de alterações embutidas no Plano de Lei 10/845 

voltada para uma Política Nacional de Informática-PNI, com a finalidade de ajustá-la à 

abertura ao mercado externo, colocada em prática pelo governo Collor. Em 1992 foi 

lançado o Projeto de Reconstrução Nacional e como resultado aprovou-se a nova Lei de 

Informática extinguindo a reserva de mercado. 

 Em 1995, foi disponibilizada a utilização comercial da internet no Brasil. O 

Ministério das Comunicações e o Ministério da Ciência e Tecnologia instituiu um 

Comitê Gestor da Internet-CGI, para auxiliar a desenvolvimento da rede no Brasil. 

Algumas das providências propostas foram a criação de um percentual separado 

para o investimento em material didático, a formação de instrutores e a inclusão da 

informática nos currículos das unidades escolares de primeiro e segundo grau da época. 

Assim, os computadores, num primeiro momento, passam a fazer parte da realidade das 

universidades públicas e posteriormente, de muitas escolas públicas brasileiras. 

 

 

1.2. Os Computadores e a Educação 

 

No artigo “Visão analítica da informática na educação no Brasil: a questão da 

formação do professor”, escrito pelos professores José Armando Valente e Fernando 

José de Almeida (1997), há a descrição de que no Brasil o computador se iniciou na 

educação a partir de algumas experiências em universidades, no princípio da década de 

70. Por exemplo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1973, utilizou o 

computador no ensino de Química, através de simulações, e a Universidade de Estadual 

de Campinas-UNICAMP, um ano depois, desenvolveu um software, para o ensino dos 

fundamentos de programação da linguagem BASIC, usado com os alunos de pós-

graduação em Educação e assim por diante. 

                                                 
5 Em 1984 foi sancionado a lei nº 7232, que fixou a Política Nacional de Informática, com a qual se 

oficializou a reserva para alguns segmentos do mercado, inclusive software, com duração limitada de oito 

anos. Com tais mecanismos de fomento, a informática nacional chegou a atingir taxas de crescimento de 

30% ao ano em meados da década de 1980. O país alcançou em 1986 a sexta posição no mercado 

mundial da informática, sendo o quinto maior fabricante; além do Japão e do EUA, era o único país capaz 

de suprir mais de 80% de seu mercado interno.  
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A utilização de computadores na Educação é muito recente e a ênfase dada nessa 

época era praticamente a de armazenar informação em uma determinada sequência e 

transmiti-la ao usuário. Na realidade, era a tentativa de implementar a máquina de 

ensinar idealizada por Skinner (VALENTE, 1999, p. 7).  

Diferentes programas de Secretarias Estaduais e Municipais da Educação e do 

Ministério da Educação (MEC) estão ampliando o uso de computadores e da internet 

nas escolas públicas brasileiras. Mas segundo os dados de 2013, apresentados no site 

“Todos pela Educação”,6 as taxas ainda estão longe do ideal, apesar da melhora: 

48% das unidades públicas ainda não têm computadores para 

uso discente; 50,3% têm acesso à internet e há um computador 

para cada 34 alunos. A banda larga está presente em 40,7% das 

unidades. Além disso, os dados de acesso à banda larga e de 

laboratórios de informática do Ensino Fundamental são cerca de 

40 pontos percentuais inferiores aos da etapa seguinte, o Ensino 

Médio. (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2014, p. 1) 

Segundo o site, as informações foram extraídas do Censo da Educação Básica de 

2013, organizado anualmente pelo MEC. Universalizar o acesso à internet em banda 

larga de alta velocidade e triplicar a disponibilidade de computadores por aluno nas 

escolas da rede pública de Educação Básica também são técnicas para garantir o 

aprendizado adequado dos alunos, definido na Meta 7 do Plano Nacional de Educação-

PNE. Cabe lembrar que o plano tem prazo de dez anos para ser cumprido. 

De acordo com Andrea Bergamaschi, gerente de projetos do “Todos pela 

Educação”, os principais entraves são o precário acesso a equipamentos e a falta de um 

olhar específico para a tecnologia nas políticas de formação continuada de professores e 

também nos cursos de formação inicial: 

Os números mostram que a tecnologia ainda não faz parte da escola 

pública no País. Existem escolas com infraestrutura básica muito 

ruim, sem energia elétrica, por exemplo, o que impossibilita o uso de 

aparelhos eletrônicos. Somado a isso, vemos que esse tema não é 

trabalhado com os professores em suas formações – grande parte dos 

docentes ainda não entende como a tecnologia pode apoiar o 

aprendizado. (BERGAMASCHI, 2014, p.1) 

Para Bergamaschi, as escolas devem usar a tecnologia de maneira transversal e 

articulada. Acrescenta ainda que  

Não existe um modelo único. Mas o uso deve ser integrado. Não é ter 

uma aula de matemática, parar tudo e ir ao laboratório de informática 

realizar atividades como se as duas coisas estivessem dissociadas. 

                                                 
6 Todos pela Educação: Fundado em 2006, o Todos Pela Educação é um movimento da sociedade 

brasileira que tem como missão contribuir para que até 2022, ano do bicentenário da Independência do 

Brasil, o País assegure a todas as crianças e jovens o direito a Educação Básica de qualidade. 
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Tem que fazer parte e a intencionalidade pedagógica deve estar 

presente. (BERGAMASCHI, 2014, p. 1) 

Ainda segundo o site “Todos pela Educação”, no questionário da Prova Brasil 

2011, as respostas dos professores indicavam que 67,7% deles afirmavam usar o 

computador na escola e 20,2% responderam não utilizar porque a unidade de ensino não 

dispunha do equipamento. Em relação à internet, 61,6% declararam usar a rede e 26,1% 

observaram que não havia conexão na escola onde trabalhavam. Os dados de 

infraestrutura tecnológica nas escolas demonstram abismos entre as taxas regionais. No 

Brasil, cerca de metade (51,9%) das unidades públicas contam com computadores para 

todos os alunos. Observando apenas os estados do Norte, essa taxa cai para 32,2% e, no 

Sul, sobe para 69,2%. 

Essas tecnologias têm demonstrado um aumento da motivação dos alunos e dos 

professores, e uma diversificação das possibilidades das experiências educacionais 

dentro e fora do ambiente escolar (CORRÊA et al., 2006; FRANCO et al., 2007). Em 

princípio, pode-se afirmar que os projetos e programas de incentivo à inclusão dos 

computadores nas escolas públicas brasileiras, segundo as palavras de Almeida (2008) 

colaboraram para impulsionar as práticas pedagógicas. 

Mas o simples ingresso destas tecnologias nas escolas não basta para garantir 

melhor qualidade da educação pública. Na maior parte dos casos, os computadores 

chegaram às escolas sem o amparo de uma proposta pedagógica ou não garantem um 

uso pedagógico efetivo (GIMENEZ, 2001). Assim, os computadores deviam estar 

inseridos nesses ambientes de aprendizagem, possibilitando a construção de conceitos, 

desenvolvimento de habilidades necessárias para a sobrevivência nessa sociedade do 

conhecimento.  

A presença da Informática Educativa na escola deveria, então, significar 

preparar os alunos para o mundo tecnológico e científico, aproximando a escola do 

mundo real, contextualizado, integrado mundo do trabalho, do desenvolvimento 

individual e interpessoal para a sociedade do conhecimento.  

Assim, vamos resgatar um pouco da trajetória da Informática Educativa no 

próximo capítulo. 
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2. A INFORMÁTICA EDUCATIVA  

 

 
“O significado das coisas não está nas coisas em si,  

mas sim em nossa atitude com relação a elas.”  

Antoine de Saint-Exupéry 

 

Neste capítulo, trataremos de forma geral sobre a Informática Educativa, a partir 

do conceito defendido pelo professor, coordenador e pesquisador do Núcleo de 

Informática Aplicada à Educação-NIED7, da UNICAMP/SP, José Armando Valente. 

Examinaremos quais foram os objetivos, as estratégias, o desenvolvimento e as práticas 

efetivadas a partir das políticas públicas no âmbito federal e, particularmente, no estado 

e no município de São Paulo, abrangendo o período entre 1970 e 2013. 

 

 

2.1. Conceito de Informática Educativa 

 

Valente (1999) apresenta o termo “Informática na Educação” como a inserção 

do computador no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos curriculares de 

todos os níveis e modalidades de educação. O professor afirma que  

A Informática na Educação que estamos tratando, enfatiza o fato de o 

professor da disciplina curricular ter conhecimento sobre os potenciais 

educacionais do computador e ser capaz de alternar adequadamente 

atividades tradicionais de ensino-aprendizagem e atividades que usam 

o computador.  No entanto, a atividade de uso do computador pode ser 

feita tanto para continuar transmitindo a informação para o aluno e, 

portanto, para reforçar o processo instrucionista, quanto para criar 

condições do aluno construir seu conhecimento. Quando o 

computador transmite informação para o aluno, o computador assume 

o papel de máquina de ensinar e a abordagem pedagógica é a instrução 

auxiliada por ele. Essa abordagem tem suas razões nos métodos 

tradicionais de ensino, porém em vez da folha de instrução ou do livro 

de instrução, é usado o computador. Os softwares que implementam 

essa abordagem são os tutoriais e os de exercício-e-prática. 

(VALENTE, 1997, p. 1) 

                                                 
7 NIED- Núcleo de Informática Aplicada à Educação: Trata-se de uma linguagem de programação, 

isto é, um meio de comunicação entre o computador e a pessoa que irá usá-lo. A principal diferença entre 

Logo e outras linguagens de programação está no fato de que foi desenvolvida para ser usada por crianças 

e para que as elas pudessem, com ela, aprender outras coisas. A linguagem Logo vem embutida em uma 

filosofia da educação não diretiva, de inspiração piagetiana, em que a criança aprende explorando o seu 

ambiente – no caso, também criando “microambientes” ou “micromundos” com regras que ela mesma 

impõe. 
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Mas, pondera ainda o professor, quando ocorre o contrário, o computador passa 

a ser ensinado pelo aluno, que o utiliza para construir o seu conhecimento a partir de 

resolução de problemas, a partir de linguagens de programação, reflexão sobre os seus 

resultados alcançados e refinando suas ideias pela mediação da busca de novos 

conteúdos e novas estratégias. O uso do computador, na concepção de ambientes de 

aprendizagem que destacam a construção do conhecimento, apresenta grandes desafios. 

Em princípio, envolve compreender o computador como um novo modo de representar 

o conhecimento, ocasionando um redimensionamento dos conceitos já conhecidos e 

permitindo a procura e compreensão de novos conceitos e valores. 

A Informática Educativa conforme Valente (1993, p. 26) pode agregar um valor 

interventor como 

(...) o processo que coloca o computador e sua tecnologia a serviço da 

educação. Portanto, todos os aspectos e as variáveis neste processo 

deverão estar subordinados à consideração de que a essência da 

informática educacional é de natureza pedagógica, buscando 

melhorias dos processos de ensino aprendizagem de forma a levar o 

aluno a aprender, o professor a orientar e auxiliar esta aprendizagem, 

tornando-o apto a discernir sobre a realidade e nela atuar.   

A Informática Educativa objetiva propiciar aos alunos e professores mais um 

ambiente onde a aprendizagem possa ser estimulada, por meio da articulação dos 

recursos da informática com os objetivos específicos de cada disciplina ou tendo 

também em vista o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, colaborativos e 

cooperativos a partir da cultura escolar de cada escola. 

Pode-se descrever a cultura escolar como  

um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e 

condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a 

transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 

comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que 

podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas 

ou simplesmente de socialização). (JULIA, 2001, p. 10) 

Cabe ressaltar que nessa cultura escolar as relações conflituosas ou pacíficas, 

que se mantêm a cada momento da história, se dão a partir de um conjunto de culturas 

que lhe são contemporâneas: cultura religiosa, cultura política ou cultura popular. (Julia, 

2001) 

Isso também significa que o computador por si não atende ao objetivo de formar 

o “homem social” (SILVA, 1999). Por isso, foi necessário que as finalidades do uso dos 

computadores na educação em geral acompanhassem uma filosofia educacional mais 

ampla que explicasse seu bom emprego. Valente (1997, p. 1), nesse sentido aponta que 
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A tentativa de modernizar ou repensar a educação tem sido feita 

através da introdução do computador na escola. No entanto, a 

utilização do computador na educação não significa, necessariamente, 

o repensar da educação. O computador usado como meio de passar a 

informação ao aluno mantém a abordagem pedagógica vigente, 

informatizando o processo instrucional e, portanto, conformando a 

escola com a tradição instrucionista que ela já tem.  

O uso do computador deve ensejar o aluno a aprender, em vez de ser ensinado; 

só assim seria possível estabelecer uma verdadeira transformação do processo 

educacional diante de uma sociedade do conhecimento. Segue a descrição das 

exigências requeridas do Homem para tal sociedade 

A sociedade do conhecimento exige um Homem crítico, criativo, com 

capacidade de pensar, de aprender a aprender, trabalhar em grupo e de 

conhecer o seu potencial intelectual. Esse Homem deverá ter uma 

visão geral sobre os diferentes problemas que afligem a humanidade, 

como os sociais e os ecológicos, além de profundo conhecimento 

sobre domínios específicos. Em outras palavras, um Homem atento e 

sensível às mudanças da sociedade, com uma visão transdisciplinar e 

com capacidade do constante aprimoramento e depuração de idéias e 

ações. (VALENTE, 1997, p. 47) 

Assim, cabe pontuar alguns fatos que colaboraram para que a Informática 

Educativa brasileira se desenvolvesse com suas características e intenções próprias a 

partir da década de 1970 até os dias atuais.  

Segundo Moraes (1993), as discussões sobre a Informática Educativa no Brasil 

iniciaram-se em 1971, quando se debateu e se avaliou a utilização dos computadores 

para o ensino de Física, em um dos seminários promovido pela Universidade Federal de 

São Carlos (UFSCar). 

A procura de alternativas adequadas para utilização de computadores na 

educação, que incluísse como concepções fundamentais o respeito à cultura, os valores 

e os interesses da comunidade brasileira, motivou a constituição de uma equipe 

intersetorial, que contou com a representação de membros da SEI, do MEC, do CNPq 

entre outros, para a elaboração de uma proposta de ações iniciais na área. Assim, a 

equipe organizou o I Seminário Nacional de Informática na Educação. 

Como princípio fundamental do trabalho desenvolvido, a equipe 

reconheceu como prioritária a necessidade de consulta permanente à 

comunidade técnico-científica nacional, no sentido de discutir 

estratégias de planejamento que refletissem as preocupações e o 

interesse da sociedade brasileira. Para isso, decidiu realizar o I 

Seminário Nacional de Informática na Educação, na Universidade de 

Brasília (UnB), no período de 25 a 27 de agosto de 1981. 

(NASCIMENTO, 2007, p. 14) 
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Esse seminário constituiu-se no primeiro fórum a formar uma posição sobre a 

Informática na Educação, destacando-se a relevância da pesquisa sobre a utilização do 

computador como instrumento auxiliar do processo de ensino-aprendizagem.  

Na década de 1980, o uso do computador nas escolas centrava-se na abordagem 

construcionista, baseada nas ideias de Seymour Papert (idealizador da linguagem 

Logo8) e na concepção de educação transformadora freriana, criando a expectativa de 

superação da educação transmissora de pensamentos (ALMEIDA, 2008). Segundo 

Valente (1997, p. 3), 

a presença dos microcomputadores permitiu também a 

divulgação de novas modalidades de uso do computador na 

educação, como ferramenta no auxílio de resolução de 

problemas, na produção de textos, manipulação de banco de 

dados e controle de processos em tempo real. De acordo com 

essa abordagem, o computador passou a assumir um papel 

fundamental de complementação, de aperfeiçoamento e de 

possível mudança na qualidade da educação, possibilitando a 

criação e o enriquecimento de ambientes de aprendizagem. O 

Logo foi o exemplo mais marcante dessa proposta. (VALENTE, 

1997, p. 3) 

O matemático Seymour Papert é uma importante referência internacional nesse 

sentido. Para ele a tecnologia devia ser um meio para transformar a maneira de se 

aprender e elaborou a teoria “construcionista”, abordagem pela qual o aprendiz constrói, 

por intermédio do computador, o seu próprio conhecimento (PAPERT, 1985). 

O projeto pedagógico do uso do computador entre as décadas de 80 e 90 

consistiu-se, basicamente, na linguagem Logo a partir de um projeto de Educação e de 

Informática, que, nas palavras de Moraes, se fundamentasse na tese de que 

(...) uma sociedade informatizada está passando a exigir homens com 

potencial de assimilar a “novidade” e criar o novo, o homem aberto 

para o mundo, no sentido que lhe confere a teoria piagetiana quando 

se refere às assimilações mentais majorantes; da mesma forma, exige 

a presença do cidadão crítico e comunitário, onde os artefatos 

tecnológicos, especificamente o computador, possam ser ferramentas 

auxiliares para a construção de uma sociedade mais igualitária e 

justa”. (MORAES, 2005, p. 1) 

Para Corrêa (2014), a teoria de Papert considerava que computador era a 

ferramenta que devia ser utilizado na aprendizagem como recurso para a construção do 

conhecimento, a partir da interação ativa entre o aluno e a máquina. O professor, por sua 

vez, seria o facilitador que estimularia o aluno para explorar o seu potencial criativo a 

                                                 
8 Logo: linguagem desenvolvida nos anos sessenta, no Massachusetts Institute of Technology-MIT, de 

Cambridge, MA, Estados Unidos, e adaptada para o português em 1982, na Unicamp, pelo Núcleo de  
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partir desse recurso tecnológico. Os pressupostos de Papert eram de que a criança pode 

ser construtora de suas próprias estruturas intelectuais, a partir da exploração do 

ambiente em que vive. Ele buscou uma maneira de levar a criança à concretização 

diferenciada de descobertas e de novos processos de pensar – e a ferramenta para isso 

era o computador, um meio pelo qual a criança pudesse constituir uma relação com 

instrumento (computador), flexível, fácil de manipular e enriquecido de possibilidades 

de ensinar/aprender. A forma de usar o computador seria por meio da linguagem Logo. 

Conforme Nascimento (2007), em dezembro de 1981, houve a divulgação do 

documento “Subsídios para a Implantação do Programa Nacional de Informática na 

Educação”, que indicava algumas ações nacionais que necessitavam estar centralizadas 

nas universidades para se compor conhecimentos técnico-científicos que posteriormente 

seriam discutidos com a sociedade brasileira. Procurava-se a constituição de núcleos 

formadores de profissionais qualificados, capazes de superar tais desafios.  

O documento, também apontava para o imperativo da construção  

(...) de um sistema de ensino realmente adequado às 

necessidades e às realidades regionais, com flexibilidade 

suficiente para o atendimento às situações específicas, ao 

aumento da efetividade no processo de ensino-aprendizagem e à 

elaboração de uma programação participativa a partir dos 

interesses do usuário, a ampliação e a acumulação de 

conhecimento na área mediante a realização de pesquisas para a 

capacitação nacional, o desenvolvimento de softwares 

educativos, demarcados por valores culturais, sociopolíticos e 

pedagógicos da realidade brasileira, e a formação de recursos 

humanos de alto nível. (NASCIMENTO, 2007, p. 16) 

Um ano após o primeiro seminário, o CNPq, o MEC e a SEI promoveram, na 

Universidade Federal da Bahia, o II Seminário Nacional de Informática na Educação, 

objetivando conseguir elementos consistentes para a criação de projetos-piloto a partir 

de reflexões dos especialistas das áreas de educação, psicologia, informática e 

sociologia. Segundo a professora Maria Candida Moraes (1993), a implantação desses 

projetos-piloto seriam inicialmente em universidades, em caráter experimental, para 

subsidiar uma futura política nacional de informatização da educação. 

Novas considerações surgiram a partir desse seminário e também conduziram a 

política de informática na educação, entre elas 

a necessidade de que a presença do computador na escola fosse 

encarada como um recurso auxiliar ao processo educacional e jamais 

como um fim em si mesmo. Para tanto, propunha-se que o 

computador deveria submeter-se aos fins da educação e não os 

determinar, reforçando dessa maneira a ideia de que o computador 
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deveria auxiliar o desenvolvimento da inteligência do aluno e as 

habilidades intelectuais específicas requeridas pelos diferentes 

conteúdos. (...) que as aplicações do computador não deveriam se 

restringir ao 2º grau, de acordo com a proposta inicial do governo 

federal, mas procurar atender a outros graus e modalidades de ensino, 

acentuando a necessidade do caráter interdisciplinar que deveria 

existir nas equipes dos centros-piloto, como condição importante para 

garantir a abordagem adequada e o sucesso da pesquisa. 

(NASCIMENTO, 2007, p. 17) 

Nesse contexto houve a criação da Comissão Especial de Informática na 

Educação- CE/IE, ligada a SEI, em 1983. Faziam parte dessa comissão o MEC, a SEI, o 

CNPq, a Embratel e a Finep, que se articularam com o objetivo de levar o computador 

às escolas públicas. No mesmo ano, deu-se a criação do Projeto Educação com 

Computadores-Educom. Essa foi a ação inicial, concreta e oficial que levou o 

computador às escolas públicas em cinco núcleos de referências com um único 

propósito: o processo de ensino e aprendizagem. O computador nessa época foi 

reconhecido como um meio de ampliação das funções do professor e de modo algum 

como maneira de substituí-lo: 

O computador era visto como recurso auxiliar do professor no ensino 

e na avaliação, enfocando a dimensão cognitiva e afetiva ao analisar 

atitudes e diferentes graus de ansiedade dos alunos em processos 

interativos com o computador. (NASCIMENTO, 2007, p. 15) 

A lei nº 7.232, de 29 de outubro de 1984, oficializou a Política Nacional de 

Informática, alavancando o setor, que cresceu cerca de 30% ao ano na segunda metade 

da década de 1980. Em 1987, realizou-se a Jornada de Trabalho de Informática na 

Educação, em Florianópolis. Segundo a professora Maria Candida Moraes (1993), 

naquele momento o país não dispunha de conhecimento técnico-científico nessa área e, 

assim, o MEC optou por iniciar as atividades que favorecessem o desenvolvimento de 

pesquisas nas universidades, que incluíssem a formação dos professores dos sistemas 

estaduais de ensino público. Elaborou-se, então, o Projeto Formar, sediado na 

UNICAMP, contando com colaboradores de vários centros-piloto do Projeto Educom. 

Assim, a formação estratégica dos professores foi o cerne para que a Informática 

Educativa se efetivasse de fato. Como afirma Valente (1997, p. 2): 

A formação desse professor envolve muito mais do que provê-lo 

com conhecimento sobre computadores. O seu preparo não pode 

ser uma simples oportunidade para passar informações, mas 

deve propiciar a vivência de uma experiência que contextualiza 

o conhecimento que ele constrói. É o contexto da escola, a 

prática dos professores e a presença dos seus alunos que 

determinam o que deve ser abordado nos cursos de formação. 

Assim, o processo de formação deve criar condições para o 
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docente construir conhecimento sobre as técnicas 

computacionais, entender porque e como integrar o computador 

na sua prática pedagógica, e ser capaz de superar barreiras de 

ordem administrativa e pedagógica, possibilitando a transição de 

um sistema fragmentado de ensino para uma abordagem 

integradora de conteúdo e voltada para a resolução de problemas 

específicos do interesse de cada aluno. Dessa forma, o curso de 

formação deve criar condições para que o professor saiba 

recontextualizar o aprendizado e as experiências vividas durante 

a sua formação para a sua realidade de sala de aula, 

compatibilizando as necessidades de seus alunos e os objetivos 

pedagógicos que se dispõe a atingir.  

A formação de profissionais propiciada por esse projeto foi realizada em três 

cursos e atingiu cerca de 150 educadores provenientes das secretarias estaduais e 

municipais de educação, das escolas técnicas, profissionais da área de educação 

especial, bem como professores de universidades interessadas na implantação de outros 

centros.  

Com a escolha do nome Projeto Formar, tínhamos em mente marcar 

uma transição importante em nossa cultura de formação de 

professores. Ou seja, pretendíamos fazer uma distinção entre os 

termos formação e treinamento, mostrando que não estávamos 

preocupados com adestramento ou em simplesmente adicionar mais 

uma técnica ao conhecimento que o profissional já tivesse, mas, 

sobretudo, pretendíamos que o professor refletisse sobre sua forma de 

atuar em sala de aula e propiciar-lhe condições de mudanças em sua 

prática pedagógica na forma de compreender e conceber o processo 

ensino aprendizagem, levando-o a assumir uma nova postura como 

educador (MORAES, 1997). 

Nesse projeto, cabe destacar que os professores formados pela UNICAMP, em 

nível de especialização, entre os anos de 1997 e 1999, comprometeram-se a ser 

multiplicadores e colaborar para a implementação, juntamente com a Secretaria de 

Educação, de um Centro de Informática Educativa (Cied), contando com o apoio 

técnico e financeiro do MEC. Foram implementados 17 Cieds em diferentes Estados da 

Federação.  

O objetivo do Cied era atender os alunos e professores da educação básica e da 

educação especial, possibilitando também o atendimento à comunidade em geral, 

instituindo-se como centro multiplicador da tecnologia da informática para várias 

escolas públicas brasileiras. Por questões políticas, ficou estabelecido que o Cied devia 

ser uma ação do Estado e não do governo federal. 

 

2.2. Proninfe 
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Em 1989, foi constituído pelo MEC o Programa Nacional de Informática na 

Educação (Proninfe). Sua concepção básica fundamentava-se no desenvolvimento da 

Informática Educativa no Brasil, através de projetos articulados e correspondentes, 

pautados em base pedagógica, sólida e atualizada (MORAES, 2007), voltado ao uso dos 

sistemas públicos de ensino. 

O Proninfe procurou fomentar uma cultura nacional de Informática Educativa 

centralizada na realidade da escola pública. Esse programa se constituiu como um dos 

principais referenciais das ações idealizadas pelo MEC e exibiu os seguintes resultados 

no período dos seus quinze primeiros anos:  

 44 centros de informática na educação implantados, a maioria interligada na 

Internet. 

 400 subcentros implantados, a maioria por iniciativas de governos estaduais 

e municipais, a partir do modelo de planejamento concebido, inicialmente, 

pelo Projeto EDUCOM/UFRGS (destes, 87 estão no Estado do Rio Grande 

do Sul). 

 400 laboratórios de informática educativa em escolas públicas, financiados 

por governos estaduais e municipais. 

 Mais de 10.000 profissionais preparados para trabalhar em informática 

educativa no país, incluindo um número razoável de pesquisadores com 

cursos de mestrado e doutorado. (NASCIMENTO, 2007, p. 29) 

O programa dedicou-se à descentralização funcional e geográfica nos diversos 

níveis de organização e teve ainda como uma de suas diretrizes a formação de grupos 

interdisciplinares de produção e avaliação de programas educativos computacionais, 

voltados à análise de demandas sociológicas, psicopedagógicas e epistemológicas. 

Cabe pontuar também que a Informática Educativa tinha como um de seus 

objetivos o de se configurar como um espaço de estudo que colaborasse para o 

desenvolvimento da educação escolarizada de forma geral. Além disso, deveria se 

adequar às finalidades definidas no Projeto Político Pedagógico-PPP das escolas e com 

as indicadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996): 

Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;   

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber;  

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;  

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;  
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V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;  

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  

VII - valorização do profissional da educação escolar;  

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 

legislação dos sistemas de ensino;  

IX - garantia de padrão de qualidade;  

X - valorização da experiência extraescolar;  

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 

sociais. (BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 1996, p. 1) 

Em 1997, um programa chamado ProInfo foi incorporado ao Proninfe, com o 

objetivo principal de formar professores e atender estudantes, com a distribuição de 

aproximadamente 100 mil computadores conectados à Internet. Tratava-se de uma ação 

que buscava assegurar mais alunos incluídos digitalmente, com conexão com o mundo. 

Cabe observar que naquele tempo o acesso à internet ainda não era dos mais fáceis e 

baratos.  

Em 1999, o número de internautas era superior a 2,5 milhões. Segundo o Ibope, 

o país contava com 7,68 milhões usuários de Internet em 2002. De acordo com dados do 

Ibope Media, o número de pessoas com acesso à internet no Brasil chegou a 105,1 

milhões no segundo trimestre de 2013. 

 

2.3. ProInfo 

 

O Programa Nacional de Informática na Educação-ProInfo foi criado pela 

Portaria de nº 522/97-MEC, com o objetivo, entre outros, de propiciar o uso pedagógico 

da informática na rede pública de ensino básico. Tinha como prioridade as seguintes 

finalidades: melhorar a qualidade de ensino nas escolas públicas, propiciar uma 

educação voltada para o desenvolvimento científico, educar para uma cidadania global, 

possibilitar estudos acerca do comportamento dos indivíduos nos ambientes escolares. 

A coordenação era de incumbência federal, mas funcionava de maneira 

descentralizada, com as atividades administradas pelos estados e municípios. Segundo o 

MEC, até os dias atuais, o programa leva às escolas computadores, recursos digitais e 

conteúdos educacionais. Em contrapartida, estados, Distrito Federal e municípios 

devem garantir a estrutura adequada para receber os laboratórios e capacitar os 

educadores para uso das máquinas e tecnologias. 

Para fazer parte do ProInfo Urbano e /ou Rural, o município deve 

seguir três passos: a adesão, o cadastro e a seleção das escolas. A 

adesão é o compromisso do município com as diretrizes do programa, 

imprescindível para o recebimento dos laboratórios. Após essa etapa, 

deve ser feito o cadastro do prefeito em nosso sistema, que permitirá o 
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próximo passo, que é a inclusão das escolas no ProInfo. 

(MEC/ProInfo, 2009, p. 1) 

Em sua etapa inicial, o ProInfo adquiriu 100 mil computadores, segundo os 

critérios firmados entre a Secretaria de Educação a Distância-SEED/MEC e as 

Secretarias de Educação do Estado-SEEs. Em março de 1999 foram instalados os 

primeiros computadores, em cerca de seis mil escolas num percentual de 13,4% do 

universo de 44.800 escolas públicas brasileiras (SANDE, 2001). Inicialmente a 

capacitação seria efetivada, no espaço escola “professor capacitando professor”. 

O Decreto n° 6.300, de 12 de dezembro de 2007, converteu o ProInfo em 

Programa Nacional de Tecnologia Educacional, tendo como principal objetivo 

promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas redes 

públicas de educação básica. Logo em seguida, passou a responder por Programa 

Nacional de Formação Continuada em Tecnologia Educacional-ProInfo Integrado: 

programa de formação voltada para o uso didático-pedagógico das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no cotidiano 

escolar, articulado à distribuição dos equipamentos tecnológicos nas 

escolas e à oferta de conteúdos e recursos multimídia e digitais 

oferecidos pelo Portal do Professor, pela TV Escola e DVD Escola, 

pelo Domínio Público e pelo Banco Internacional de Objetos 

Educacionais. (MEC/ProInfo Integrado, 2009, p.1) 

Nesse programa são oferecidos atualmente os seguintes cursos para professores 

e gestores das escolas públicas: Introdução à Educação Digital (60h), Tecnologias na 

Educação (60h), Elaboração de Projetos (40h) e Redes de Aprendizagem (40h). 

Em 2008, o MEC divulgou em seu site que já tinha registrado a adesão de 92% 

dos municípios brasileiros, afirmou ainda que tal sucesso se deu a partir do resultado da 

extensa parceria entre os governos (federal, estaduais e os municipais). Na época, com 

5.561 municípios, somente 432 não tinham realizado a adesão. 

Segundo o secretário de Educação a Distância do Ministério da Educação, à 

época Carlos Eduardo Bielschowsky, o ProInfo era constituído por três ações básicas: 

infraestrutura, capacitação de professores e conteúdos digitais. Acrescentou ainda que se 

buscava garantir uma sala de aula mais dinâmica, com mais computadores e formação 

dos professores. Até o final de 2008 formados, a partir do Portal do Professor, mais 100 

mil professores. Assim, nas palavras do professor Rocha (2008, p. 2), em seu artigo,  

a Informática Educativa procurou privilegiar a utilização do 

computador como a ferramenta pedagógica que auxilia no 

processo de construção do conhecimento. Neste momento, o 

computador foi um meio e não um fim, devendo ser usado 

considerando o desenvolvimento dos componentes curriculares. 

Nesse sentido, o computador transformou-se em um poderoso 
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recurso de suporte à aprendizagem, com inúmeras possibilidades 

pedagógicas, desde que houvesse uma reformulação no 

currículo, que se criasse novos modelos metodológicos e 

didáticos, e principalmente que se repensasse qual o verdadeiro 

significado da aprendizagem, para que o computador não se 

tornasse mais um adereço travestido de modernidade. 

 

 

2.4. Projeto UCA 

 

O Projeto Um Computador por Aluno-UCA foi implementado a partir da 

distribuição de laptops aos alunos da rede pública de ensino, complementando as ações 

do MEC referentes a tecnologias na educação, em especial os laboratórios de 

informática, produção e disponibilização de materiais educacionais na internet, dentro 

do ProInfo Integrado. 

Para a fase piloto do projeto UCA, o governo realizou um leilão em 2008 para 

mais 150 mil laptops e após a compra dos computadores, o Projeto piloto UCA 

contemplou 300 escolas brasileiras com os laptops. 

Para Levy (2001), toda tecnologia implementada no contexto escolar requer o 

comprometimento e o envolvimento de todos segmentos da escola, sendo num primeiro 

momento os professores, em seguida os estudantes e, por último e não menos 

importante, os agentes administrativos, equipe pedagógica e a comunidade escolar. 

Todos devem se capacitar para que seja garantida a interação mais adequado possível, 

visando assim melhor processo de ensino e aprendizagem de forma estimuladora e sob 

uma nova perspectiva, independentemente de onde ocorram. 

A Escola Estadual Luciana de Abreu, em Porto Alegre (RS), e a Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Ernani Silva Bruno, São Paulo (SP), foram as duas 

primeiras instituições de ensino da rede pública a incorporar os equipamentos do 

Projeto UCA. No caso de São Paulo, como a escola era de grande porte e o número de 

máquinas inferior ao total de alunos e professores (1.250), os laptops foram 

compartilhados entre os turnos (Franco et al., 2007). Já em Porto Alegre, com um 

número menor de alunos, foi possível distribuir um laptop para cada aluno e professor, 

segundo o modelo 1-para-1 (BITTENCOURT, 2008; SCHAFER E FAGUNDES, 

2008). 

Seguiremos no próximo capítulo, com as ações relativas à Informática Educativa 

em São Paulo, tanto no âmbito da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo-

SEE/SP quanto na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo-SME/SP 
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3. A INFORMÁTICA EDUCATIVA EM SÃO PAULO (ESTADO E 

MUNICÍPIO) 
 

Este capítulo descreve as ações relativas à Informática Educativa em São Paulo, 

seja no âmbito da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo-SEE-SP, seja no da 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo-SME-SP. 

 

3.1. A Informática Educativa no âmbito estadual. 

 

Como já citado anteriormente, a informática brasileira iniciou-se na década de 

1970 e, em particular, em 1975, quando a UNICAMP firmou a parceria e a colaboração 

técnica do Massachusetts Institute of Technology (MIT), para pesquisar o uso de 

computadores com linguagem Logo na Educação Infantil (VALENTE, 1999). 

Em 1997, em caráter de teste, a Secretaria de Estado de Educação de São Paulo-

SEE-SP, encaminhou computadores para 984 escolas, para sensibilização e capacitação 

de professores e para uso educativo da informática a partir de um conjunto de softwares 

pedagógicos.  

As equipes gestoras e os professores das escolas envolvidas participaram de 

várias discussões para o desenvolvimento de um projeto didático-pedagógico que 

viabilizasse o recebimento dos computadores. Meses depois do recebimento, o 

programa passou a ser ofertado a todas as escolas de Ensino Fundamental e Ensino 

Médio do estado de São Paulo. 

Para aderir ao programa, as escolas deviam subscrever o Plano de Adesão. Isso 

significava que essas escolas deviam preencher o Documento de Adesão, com os dados 

da escola (número de alunos, de professores, de salas de aula e capacidade, turnos de 

funcionamento de microcomputadores existentes para a área administrativa e 

pedagógica etc.) e um croqui da sala que receberia os computadores, emprego de linha 

telefônica para internet, detalhamento do projeto pedagógico da escola, nome e 

disciplina do professor responsável a ser capacitado.  

A SEE-SP, na busca de uma alternativa para a gestão de seus recursos humanos, 

criou e implementou o Programa Ensino Médio em Rede-PEMR, que contou com o 

financiamento do Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio-PROMED, 

resultante do contrato firmado entre o Ministério da Educação (MEC) e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID). A gestão do PEMR ficou a cargo da 
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Fundação Carlos Alberto Vanzolini. Esse programa visava unir a formação em serviço 

com a formação pessoal de professores, professores-coordenadores, supervisores e 

assistentes técnicos pedagógicos (ATPs), do ensino médio da rede pública estadual, e 

recebeu o Prêmio Mário Covas: 

O Ensino Médio em Rede – um modelo de sistema de formação 

continuada em serviço de agentes educacionais com o apoio de 

tecnologias de informação e comunicação da Secretaria da Educação, 

Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP) e Fundação 

Carlos Alberto Vanzolini (FCAV) – foi um dos projetos premiados em 

2006 na categoria de Gestão de Recursos Humanos do Prêmio Mário 

Covas – inovações na gestão pública no Estado de São Paulo. (...) O 

EMR foi escolhido como o programa que correspondeu ao objetivo do 

prêmio, que é o de reconhecer as propostas que caminham no sentido 

da modernização da administração pública do Estado de São Paulo, 

evidenciando a competência e o compromisso dos servidores públicos 

e a relevância dos trabalhos que os mesmos desenvolvem no setor 

público. (SEE-SP, O EMR recebeu o Prêmio Mário Covas, 2006) 

A SEE-SP, por meio da Resolução 037, de 25/04/2008, instituiu o Programa 

Acessa Escola que objetivava oportunizar a apreensão das Tecnologias de Informação e 

Comunicação-TIC nas salas de informática das escolas estaduais para a inclusão digital: 

A Secretaria da Educação, considerando que: 

o acesso aos computadores e à Internet permite aos alunos, 

professores, servidores a exploração de um espaço virtual inesgotável 

de pesquisa, de oferta de serviços e de possibilidades de trocas 

interpessoal e institucional; 

(...) 

as ações de protagonismo vivenciadas pelos estudantes, sob a 

orientação dos profissionais das Escolas e das Diretorias de Ensino, 

precisam ser reconhecidas e estimuladas(...); 

Resolve:  

I – disponibilizar à comunidade escolar os recursos do ambiente web, 

criado pelo Programa; 

II – promover a criação e o fortalecimento de uma rede de colaboração 

e de troca de informações e conhecimentos entre professores e alunos 

da própria escola, ou entre os de outras unidades, de modo a contribuir 

com a produção de novos conteúdos; 

III – universalizar as atividades de inclusão digital, otimizando 

os usos dos recursos da Internet aos alunos, professores e 

servidores, nos períodos de funcionamento das escolas; 
IV – promover e estimular as ações de protagonismo, vivenciadas 

pelos alunos do ensino médio, voltadas à área de Tecnologia da 

Informação e da Comunicação- TIC. (SEE-SP, Acessa São Paulo, 

2008, p. 1) 

Esse programa foi reservado às unidades escolares que possuíam Ensino Médio. 

A sala de informática era frequentada no contraturno pelos alunos, os educadores que 

levavam seus alunos dispunham de um tempo maior de permanência nas salas e os 

estagiários (um ou dois por período) atuavam como monitores com formação para 
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assessorar os usuários. A frase chave era: “Aprender a usar computadores, usar 

computadores para aprender” (SEE-SP, 2008). 

O Projeto Computador na Escola foi criado em 2009 com a finalidade de equipar 

as unidades escolares, Diretorias de Ensino e Órgãos Centrais da Secretaria de Estado 

da Educação com computadores de última geração, com suporte de serviço de locação 

de equipamentos, contando com teleatendimento técnico e ainda com serviços de 

diagnóstico e avaliação, nos limites do estado de São Paulo. 

 

 

3.1. A Informática Educativa no Município de São Paulo 

 

Em 1987, segundo a Companhia de Processamento de Dados do Município de 

São Paulo-PRODAM 9: 

(...) a Prefeitura [de São Paulo] assinou convênio com o Citibank para 

a instalação de 100 microcomputadores nas escolas municipais. No 

final deste mês, cerca de 1800 alunos de 5ª e 6ª séries são integrados 

no projeto “A Escola do Futuro”, que utiliza o computador como 

apoio ao processo de aprendizagem. (PRODAM, s.d., p. 2)  

Em 1988, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo-SME-SP e o 

Instituto III Millenium, uma Organização Não-Governamental-ONG (que abrangia 

projetos voltados à profissionalização, em que a informática era abordada segundo uma 

perspectiva pragmática), decidiram divulgar a informática nas escolas da Rede 

Municipal de Ensino, a partir da preocupação com as mudanças sociais ocorridas e 

geradas pela tecnologia e suas respectivas ciências. Mas as iniciativas de implantação da 

Informática Educativa nas escolas da rede Municipal de Educação de São Paulo nem 

sempre incluíram suporte técnico. Contudo, houve sistematicamente preocupação com a 

formação dos professores e acompanhamento nas escolas, tanto na gestão da prefeita 

Luiza Erundina (1989-1993) como na do prefeito Paulo Maluf (1993-1996). 

 

3.2. O Projeto Gênese 

 

A prefeita Luiza Erundina de Souza, eleita em 1989, nomeou Paulo Freire para a 

pasta de Educação. Ele elaborou um novo projeto político-educacional e realizou a uma 

revisão dos projetos já em andamento. Em 1990, iniciou-se o Projeto Gênese, 

                                                 
9 PRODAM: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo. É uma empresa de 

economia mista e parceira estratégica da Prefeitura de São Paulo na elaboração e implementação das 

políticas de Tecnologia da Comunicação e Informação na cidade. 
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(...) com o primeiro curso destinado a trinta educadores da rede 

pública municipal que já possuíam formação na área de informática 

educativa, procurando, assim, aproveitar os educadores que já haviam 

trabalhado nos projetos anteriores. Esse curso teve a duração de 180 

horas e foi ministrado pela assessoria pedagógica do Projeto Gênese e 

pela equipe do Núcleo de Informática Educacional-NIED, responsável 

pelo subprojeto Educom, da UNICAMP. (ALMEIDA MORAES, 

2000, p. 41) 

Foram, então, instalados laboratórios em quatro Escolas Municipais de Educação 

Infantil, constituindo um núcleo e três subnúcleos: EMEI Clarice Lispector, EMEI Emir 

Macedo, EMEI Afrânio Peixoto e EMEI Anita Garibaldi. Cada laboratório tinha a 

seguinte configuração: 08 computadores MSX-DDPlus Gradiente, 08 televisores 

coloridos, 01 impressora, 01quadro branco, 01 aparelho de ar condicionado, mobiliário 

adequado (mesas e cadeiras) e 08 cartuchos da Linguagem Logo. Em sua entrevista, o 

supervisor João, então professor de Educação Física, relata o início dos trabalhos: 

Surgiu na rede, um projeto de Informática, foi o 1º projeto de 

Informática. Naquela época, era um computadorzinho preto, MSX, 

com cartucho do Logo e o processador de texto bem rudimentar. A 

ideia, na época, era trabalhar com o Logo e não com o processador de 

texto, só mesmo com a metodologia do Logo. Tinha o professor José 

Armando Valente, lá da UNICAMP, que dava a assessoria. Se não me 

engano era o Projeto Gênese. (Entrevista concedida pelo supervisor 

escolar João – DRE Penha, em 07/04/2015) 

No Projeto Gênese, o conhecimento era reconhecido como algo construído 

socialmente através de projetos cooperativos a partir do uso do computador e de temas 

geradores, que surgiam do dia-a-dia dos alunos “enquanto prática alternativa dentro do 

currículo” (ALMEIDA MORAES, 2000). Promoveria nos envolvidos a representação 

de ideias e conceitos, assim como propiciaria diversas discussões a partir do cotidiano, 

permitindo apresentar propostas para possíveis soluções ou maneiras de melhor 

compreendê-las. O projeto começou com poucos professores: 

A formação dos professores deu-se em um espaço favorável à concretização 

daquilo que o projeto denominava “relações dialéticas entre teoria-prática e entre ação-

reflexão”, o que suscitaria transformações nas relações sociais (PMSP, Projeto Gênese, 

1992, p. 17). De acordo com a documentação do Projeto Gênese, o ingresso do 

computador na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, buscaria 

comprometimento com a transformação da escola pública:  

(…) uma sociedade informatizada está passando a exigir homens com 

potencial de assimilar a “novidade” e criar o novo, o homem aberto 

para o mundo, no sentido que lhe confere a teoria piagetiana quando 

se refere às assimilações mentais majorantes; da mesma forma, exige 

a presença do cidadão crítico e comunitário, onde os artefatos 

tecnológicos, especificamente o computador, possam ser ferramentas 
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auxiliares para a construção de uma sociedade mais igualitária e justa. 

(SME, Projeto Gênese, 1992, p. 7). 

O projeto teria como base o modelo interacionista-construtivista sociocultural de 

Piaget e Vygotsky e estabeleceram-se três conceitos de referência: Participação, 

Descentralização e Autonomia. O objetivo era estabelecer metas direcionadas no 

sentido da Democratização da Gestão e do Acesso e na busca de uma Nova Qualidade 

do Ensino. O Projeto Gênese achava-se implantado nas mudanças de Reorientação 

Curricular da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, como declarou o 

Secretário da Educação: 

O projeto político-pedagógico que estamos articulando pretende em 

última instância, que, partindo de uma primeira leitura do mundo, 

meninos e meninas, homens e mulheres façam a leitura do texto, 

refaçam a leitura do mundo e tomem a palavra. (SÃO PAULO, 

Projeto Gênese, 1992, p. 23). 

Tinha cinco grandes prioridades: 

Ampliar o acesso e a permanência dos setores populares; 

Democratizar a gestão, o poder pedagógico e educativo;  

Melhorar a qualidade da educação, mediante a construção coletiva de 

um currículo interdisciplinar e a formação permanente do pessoal 

docente;  

Eliminar o analfabetismo de jovens e adultos em São Paulo;  

Formar cidadãos críticos e responsáveis. (FREIRE, 2001, p. 98) 

Em linhas gerais, o contexto do uso do computador no projeto Gênese era 

baseado na linguagem Logo e integrou-se de:  

• elaboração de Projetos; 

• probabilidade de “pensar com” o computador; 

• troca de experiências; 

• consideração do “erro” construtivo; 

• diversidade epistemológica (considerar os diferentes modos de aprendizagem). 

Para que o professor assumisse o papel de mediador era fundamental a sua 

capacitação tanto no domínio das funções básicas do computador e dos diferentes 

softwares, quanto para integrar o computador às atividades desenvolvidas pelas 

disciplinas dentro das unidades escolares. O supervisor João lembro o que foi feito 

nesse sentido: 

Nós pegávamos a apostila e multiplicávamos o curso, tinha textos com 

teorias, exercícios, desafios. Estimulava o pensamento crítico e 

contextualizado sobre o ambiente escolar, sobretudo do professor e 

aluno. Era bem interessante. Era por interesse (a participação dos 

professores) que se dava a multiplicação. (Entrevista concedida pelo 

supervisor escolar João – DRE Penha, em 07/04/2015) 
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A professora Sandra concorda e também faz destaque para o estímulo para 

pensar criticamente e de forma contextualizada  

Eu fiz um curso antes de vir pra cá, que era dentro do horário de 

trabalho, mas era com o grupo da escola. Tinha um formador (da 

DREM), que trabalhava com os professores. Era com o Logo (uma 

Tartaruguinha), que a gente tinha que dar os comandos. Por exemplo, 

PF 02, que significava Para Frente 02; Para Direita (PD)... Você ia 

formando as figuras, digitando os comandos no teclado e dependendo 

dos comandos que você dava ia acertando ou não o desenho que ia 

sendo traçado pela Tartaruguinha. Então, o curso era pra você 

aprender a formar as figuras, desenhos e estimulava o pensamento 

crítico e contextualizado do aluno... (Entrevista concedida pela 

professora Sandra – Ensino Fundamental I, em 27/02/2015) 

Dessa maneira, as equipes de capacitação apresentaram em seus documentos que 

estimularam o repensar da prática docente, fundamentada no projeto didático e 

pedagógico de cada escola, durante as inúmeras formações pelos quatro cantos da rede 

municipal de educação.  

O potencial do computador para melhorar a educação é enorme, mas somente se 

se o professor for considerado como aquele que interpreta situações, discute o 

significado com o aluno e constrói junto com ele. As atividades desenvolvidas com o 

Logo seguiram nesse sentido, com descreve a professora Sandra: 

A princípio nós não falávamos qual era o desenho, só dávamos os 

comandos até eles aprenderem a mexer. Depois, a ideia era eles que 

montariam os desenhos a partir de um modelo e depois eles 

montariam os desenhos deles. Você começava com desenhos mais 

simples com os alunos e depois nós íamos para os mais elaborados. 

Nós os ajudávamos o tempo todo. Quando eles conseguiam fazer 

sozinhos, depois de várias aulas, nós estimulávamos para que eles 

pensassem em comandos para construir os desenhos deles. 

Geralmente, em duplas porque não tinha computadores em quantidade 

suficiente para eles sentarem sós. O que nós pedíamos (e insistíamos) 

era para quando a criança terminasse o desenho, criasse um desenho 

mais elaborado. (Entrevista concedida pela professora Sandra – 

Ensino Fundamental I, em 27/02/2015) 

 

3.2.2. A Escola de Qualidade Total 

No início de 1993, os trabalhos pedagógicos que envolviam o uso da informática 

não foram imediatamente interrompidos com a nova gestão da prefeitura e da Secretaria 

Municipal de Educação de São Paulo. A SME incentivou e abriu espaço para que cada 

escola assumisse sua proposta. Compôs a equipe da Diretoria de Orientação Técnica-

DOT para acompanhar e avaliar os mesmos. O supervisor João rememora: 

Num dado momento eu fui convidado a ir para a Diretoria de 

Orientação Técnica-DOT/SME. Lá eu fiquei por um ano e meio (mais 
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ou menos) e lá em DOT, nós tínhamos uma equipe da Secretaria da 

Educação, que nos assessorava, acompanhava, colocava o 

posicionamento do Secretário de Educação etc. (Entrevista concedida 

pelo supervisor escolar João – DRE Penha, em 07/04/2015) 

Mas, logo em seguida o projeto Gênese foi engavetado pela gestão do prefeito 

Paulo Maluf (PPB) e seu Secretário de Educação, o Professor Sólon Borges dos Reis. A 

proposta educacional da administração, segundo documentos apresentados na série 

Enfrentar o Desafio, baseava-se nos princípios da qualidade total, uma referência 

emprestada do modelo gerencial praticado basicamente em empresas de médio e grande 

porte.  

Costa Neto (1998), em seu artigo, afirma que a Qualidade Total foi idealizada e 

chegou à escola e esta, por sua vez, passou a conceber a educação a partir da concepção 

de Escola de Qualidade Total10, através de cinco eixos básicos: Valorização da 

Educação e do Educador; Atendimento Escolar; Escola voltada para o aluno; Plena 

utilização de recursos; Normatização Administrativa. Assim, a prática escolar deveria 

fundamentar-se basicamente nos conceitos de controle, gerenciamento, rotina e 

padronização, com o objetivo de alcançar a qualidade de todas as atividades trabalhadas. 

A concepção de um modelo brasileiro de Escola de Qualidade Total, naquele 

momento, seria uma possível solução para a crise educacional, que se expressava nos 

dados estatísticos, como cita Ramos (1992): 

BRASIL 2000 Fatos:  

(1) A taxa de reprovação no ensino básico no Brasil, em 1987 era de 

23.54%.  

(2) A taxa de evasão do ensino regular do 1 ° Grau, 78%, é uma das 

maiores do mundo.  

                                                 
10 A Escola de Qualidade Total: I-A Escola de Qualidade e seus Clientes: constrói seu projeto 

pedagógico com a participação de toda a comunidade escolar, a partir das expectativas, necessidades e 

interesses de seus clientes (Estudantes, Pais. Empresas e Sociedade); define claramente e revisa 

constantemente sua missão e seus objetivos; promove a satisfação dos clientes (tanto da Sociedade como 

dos Pais) através do sucesso continuado e renovado dos alunos; II- A Escola de Qualidade e seus 

Profissionais: possui equipes (docente, administrativa, técnica e de apoio) compromissadas com a 

filosofia da qualidade; obtém o envolvimento e a adesão de todos para efetivar as mudanças necessárias ; 

engaja permanentemente o seu pessoal em ações de treinamento em serviço; valoriza os profissionais 

capacitados, utilizando-os como multiplicadores e potencializadores, dentro da Organização Escolar; III- 

A Escola de Qualidade e seu Trabalho: desenvolve as atividades educativas mantendo coerência e 

constância de propósitos; executa o trabalho em função do que foi planejado conjuntamente; envolve 

todos os interessados na discussão e na decisão de o que e como aperfeiçoar; busca a melhoria constante, 

promovendo a renovação e atualização de processos e de serviços; avalia e (re)pensa as ações para 

transformação implementadas; acompanha e avalia, passo a passo, a aprendizagem do aluno (avaliação no 

processo), detectando na origem, problemas enfrentados por seus clientes internos preferenciais; utiliza 

práticas pedagógicas diversificadas, adequadas e inovadoras de ensino; atribui o êxito aos responsáveis 

pela tarefa bem realizada; fomenta no ambiente escolar um clima de orgulho da execução de um trabalho 

compromissado com os ideais educativos. 
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(3) A taxa de analfabetismo da população de 15 anos e mais, em 1990, 

é de 18.3%, totalizando 17.700.000 brasileiros (estimativa 

IBGE/PNAD).  

Veredito: A situação educacional brasileira, principalmente no que 

diz respeito ao ensino fundamental, é grave! (RAMOS, 1992, p. 38) 

Assim, continua Ramos (1992), a Escola de Qualidade Total foi idealizada como 

um sonho em que houvesse uma visão compartilhada de Excelência da Educação, Pacto 

para a Qualidade, um compromisso individual para uma causa educacional comum.  

A proposta, porém, foi desenvolvida a partir de padrões elitistas e excludentes 

estabelecidos pelo “mercado” (visando apenas o setor produtivo), o que levou a 

educação a contribuir, ainda mais, para alargar as desigualdades já existentes no Brasil. 

Isso porque não se levou em consideração, no final das contas, que a qualidade 

precisava ser desdobrada do desenvolvimento das relações sociais (políticas, 

econômicas e culturais) contextualizadas e sua gestão devia contribuir para o 

fortalecimento da escola pública, construindo uma relação efetiva entre democratização 

e qualidade. Como avaliou o Ministério da Educação, em 2004: 

Na medida em que a gestão empresarial é assumida no campo 

educacional, o “produto” torna-se o aspecto mais relevante da 

prática social da educação. Nessa ótica, os colegiados escolares, 

entre eles o Conselho Escolar, que possibilitam a participação de 

todos os “atores” do processo educativo, acabam sendo pouco 

considerados e, quando aceitos, muitas vezes tornam-se 

mecanismos para uma gestão de resultados. (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2004, p. 31) 

O curioso nesse período é que a política voltada para a implementação da 

qualidade total convivia, contraditoriamente, com o discurso pedagógico, herdado da 

gestão anterior, que propugnava que se considerasse o contexto, a reflexão e o espírito 

crítico. 

 

3.2.3. O Programa de Laboratório de Informática em Educação e o 

Professor Orientador de Informática Educativa-POIE 
 

Em 1992, havia 50 Laboratórios de Informática na PMSP, dispostos da seguinte 

maneira:  

• 15 computadores MSX-DD-Plus Gradiente  

• 02 impressoras Olívia ou Rima Jr.  

• Mesas para os computadores  

• Mesas para as impressoras  
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• Software: cartucho de Linguagem Hot-Logo, Editor de Textos Gradiente. 

Nessa época, as equipes de formação de Diretoria de Orientação Técnica- 

DOT/DRE elaboraram um diagnóstico de que os meios de comunicação, no final de 

século XX, apontavam para um mundo que caminhava para a imersão nas Tecnologias 

de Informação e Comunicação-TIC e para a informatização do cotidiano da vida das 

pessoas e que o cidadão do século XXI conviveria com ela, direta ou indiretamente. Por 

isso, era imprescindível que o computador estivesse presente também nas escolas – o 

que seria efetivado pelo Programa de Laboratório de Informática em Educação, 

idealizado em 1993. O objetivo desse programa seria o de  

usar o computador na RME [Rede Municipal de Ensino] como 

ferramenta de trabalho pedagógico que contribua para a construção do 

conhecimento e dinamize a infraestrutura técnico-pedagógica das 

Unidades Escolares, facilitando uma postura interativa e ágil, 

necessárias ao século XXI e criando ambientes favoráveis à 

construção do conhecimento. (SME, Programa “Informática em 

Educação”, 1993, p. 7)  

O Programa de Laboratórios de Informática em Educação da SME-SP (1993, p. 

29) estava fundamentado no uso do computador como uma máquina que fosse 

“ensinada”, a partir de diversos softwares disponibilizados para os alunos 

problematizarem atividades específicas. Isso significou que o computador estava 

integrado às atividades de sala de aula e o trabalho realizado pelo aluno, sendo o 

professor o mediador de tais atividades. 

Em 1994, ainda na gestão Paulo Maluf, o Decreto nº 34.160 instituiu o 

Laboratório de Informática e a função do Professor Orientador de Informática 

Educativa-POIE nas Escolas Municipais de São Paulo:  

Art. 1º Ficam criados os Laboratórios de Informática “Educativa nas 

escolas da Rede Municipal de Ensino, com a finalidade de possibilitar, 

aos seus alunos e professores, o uso da Informática como instrumento 

auxiliar do processo educacional. 

(...) Art. 4º Serão considerados Laboratórios de Informática Educativa 

os ambientes que, nas Escolas Municipais, já estão destinados a essa 

finalidade. (CÂMARA MUNICIPAL, Instituição dos Laboratórios de 

Informática nas Escolas Municipais, 1994, p. 14) 

O Laboratório de Informática Educativa apresentava também outro objetivo 

(SME, 2006): o de favorecer o uso das Tecnologias de Informação e de Comunicação-

TIC como recurso no processo ensino e aprendizagem, no desenvolvimento das 

competências leitora e escritora e no processo de formação de alunos e professores, bem 

como criar novos ambientes de aprendizagem e potencializar canais de informação e 

comunicação.  
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O professor Valente lembra o início de sua participação na assessoria à 

implantação dos laboratórios de informática, as formações aos professores e as 

discussões sobre a caracterização da função do POIE: 

(...) O então prefeito Paulo Maluf recebeu essa herança do projeto de 

Informática. Nós queríamos aproveitar os professores que tinham 

participado das formações e palestras de como usar o computador, o 

Logo, inclusive o Lego-Logo. (...) Nós queríamos montar os 

Laboratórios e que o POIE (um professor da escola), tivesse uma 

jornada de 40 horas. Vamos supor, por exemplo, que trabalhasse 20 

horas em sala de aula com alunos e mais 20 no Laboratório, porque 

mantê-lo em sala de aula era importante para que ele não perdesse o 

contato com o que acontecia na escola e ficasse isolado. Mas do ponto 

de vista da legislação, não pudemos fazer o POIE cumprir 40 horas e 

dividir sua jornada (20 horas na sala e 20 fora dela) porque se 

oficialmente ele passasse a fazer isso, ele perderia o tal “pó de giz” 

(aposentadoria especial) e, ninguém queria fazer isso. Do ponto de 

vista administrativo, não era viável. Então, foi criada a figura do 

POIE, que era um professor com uma outra função na escola, mas que 

não perdia financeiramente nada no salário que ele tinha. E onde o 

POIE foi bem, ele foi ótimo porque ele articulou, formou seus pares, 

trabalhou com os professores da escola, trabalhando juntos na escola. 

(Entrevista concedida pelo professor Valente – coordenador/NIED em 

29/04/2014)  

Corrêa descreveu que a Informática Educativa desenvolvida no Laboratório de 

Informática da PMSP, apesar da sua nomenclatura, não possui até os dias atuais, como 

objetivo central questões técnicas ou operacionais de Informática. As atividades 

desenvolvidas nele são direcionadas à utilização de diferentes mídias, incentiva o 

protagonismo dos alunos, promove o desenvolvimento da criatividade e amplia a 

capacidade de comunicação em diferentes situações do cotidiano deles. 

O objetivo da inclusão da informática como componente curricular da 

área de Linguagens, Códigos e Tecnologias é permitir o acesso a todos 

os que desejam torná-la um elemento de sua cultura, assim como 

aqueles para os quais a abordagem puramente técnica parece 

insuficiente para o entendimento de seus mecanismos profundos. 

Como a mais recente das linguagens, não substitui as demais, mas, ao 

contrário, complementa e serve de arcabouço tecnológico para as 

várias formas de comunicação tradicionais. (CORRÊA, 2014, p.13) 

Em 1995, em sua grande maioria os equipamentos eram computadores MSX, da 

década de 80. Apesar de apresentarem uma resistência perceptível, com o passar do 

tempo já não eram mais compatíveis com os programas e linguagens disponíveis no 

mercado de informática da década de 90. Esse detalhe fundamental inviabilizava o uso 

mais abrangente da informática pelas unidades escolares, e também a abertura de novos 

caminhos e para o uso de novos recursos. Assim, a SME, diante do inevitável, fez a 



50 
 

opção por computadores mais atualizados e abriu licitação pública para aquisição dos 

equipamentos.  

Uma vez renovados os Laboratórios de Informática do ensino de primeiro e 

segundo graus, o material obsoleto foi transferido para as Escola Municipais de 

Educação Infantil-EMEI. O equipamento remanejado contava com a linguagem Logo e 

editor de texto para seu uso pedagógico e o eixo metodológico continuou sendo o 

construtivismo, que já permeava os trabalhos desde 1986. 

Em março do ano seguinte, publicou-se a licitação que instituiu uma comissão 

especial com o intuito de constituir Laboratórios para as Escolas Municipais. (Portaria 

025, DOM 22/03/1995). O processo licitatório se encerrou finalmente no início de 1996 

e levou a autorização para a aquisição de 200 laboratórios de informática. 

A garantia da participação das escolas nesse programa foi um resultado da 

avaliação pedagógica e física, em conjunto com SME/SUPEME/DOT/DREMs. Os 

Delegados de Ensino priorizaram as Unidades Escolares de acordo com os seguintes 

critérios:  

 As unidades que já possuíam os equipamentos MSX tiveram garantidas a sua 

troca pelo novo laboratório;  

 As unidades que tinham sido roubadas e que demonstraram um bom trabalho 

pedagógico;  

 Facilidade no Remanejamento dos equipamentos MSX para EMEIs; 

 Condições físicas adequadas / espaço mínimo de 20 m2 para EMEIs e 25 m² 

para EMPGs, EMPSGs E EMEDAs;  

 Sala exclusiva;  

 Segurança (grade, porta de ferro);  

 Interesse e envolvimento da equipe técnica e docente;  

 Solicitação via RARL;  

 Avaliação positiva do Conselho de Escola;  

Cada novo laboratório, de uso pedagógico, instalado em Escola Municipal de 

Primeiro Grau-EMPG, Escola Municipal de Primeiro e Segundo Graus-EMPSG e 

Escola Municipal de Educação de Deficientes Auditivos-EMEDA, contou com a 

seguinte disposição:  

 01 computador servidor de rede local;  

 16 computadores para estação de trabalho;  

 01 impressora matricial;  
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 01 impressora jato de tinta;  

 17 placas de rede; fax/ modem;  

 01 nobreak 

 16 estabilizadores;  

 Mesas para os computadores;  

 Mesas para as impressoras;  

 Cadeiras fixas para os digitadores;  

 Softwares: Windows Work Group, Sistema de apoio a redes, IGOR, Cópia 

original Windows N.T, Logo Plus em Português, Professor Autor 

Multimídia, Software MS Works Português, Enciclopédia MS Encarta, 

Software de auto instalação e Software Carbon Copy. 

A SME, em parceria com o Instituto do III Millennium e a PRODAM, 

concretizou o convênio com a IBM Brasil Indústria, Máquinas e Serviços Ltda. O 

convênio proporcionou a instalação do Laboratório de Informática na EMPG Manoel de 

Paiva, DREM 01, com a seguinte configuração: 01 servidor IBM 4, 19 computadores 

IBM/486 e 01 impressora matricial. 

A capacitação dos professores nas unidades escolares com computadores IBM 

ficou sob a responsabilidade da empresa, com acompanhamento orientado da DOT. À 

época foi desenvolvido o “Projeto Horizonte”, que formou os professores e tinha a 

preocupações de elaborar o material conforme a necessidade de cada turma. O 

supervisor João lembra-se do processo: 

Nós iniciamos toda uma formação a partir do Logo Plus e sua 

linguagem. Nós formamos muita gente, muita gente mesmo... Nós 

íamos às escolas nos Horário Coletivo e ali nós fazíamos a formação. 

Tínhamos todo o material, devidamente preparado, só que nós 

adaptávamos para nossa realidade porque era muito material pra 

pouco tempo porque pensávamos na especificidade de algumas 

turmas: nós fazíamos uma seleção de material, construíamos outro, 

montávamos outras apostilas, tirávamos cópias, entregávamos para 

todos os participantes e inclusive dávamos certificados pelos cursos, 

que eram pontuados para a Evolução Funcional. Na época o curso era 

dentro do horário de trabalho do professor e apenas alguns ganhavam 

TEX (Trabalho Excedente). (Entrevista concedida pelo supervisor 

escolar João – DRE Penha, em 07/04/2015) 

 Ainda segundo o supervisor João, nessas formações houve a colaboração de muitos 

professores para o expansão da alfabetização na Informática Educativa: 

Foi uma época interessante porque nós começamos uma alfabetização 

na Informática Educativa, eu já tinha sido alfabetizado, mas pela 

facilidade (graças a Deus), a gente caminhou bastante, então 

colaboramos para alfabetizar muita gente na informática, você não 
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tem ideia. Desde a senhora que não conseguia pegar no mouse ou que 

tinha medo de apertar porque achava que ia quebrar ou acabar com o 

computador até a criar pasta e criar o arquivo. Era tudo do zero (usar o 

editor de texto, a usar o Paint Brush com os desenhos, como fazer o 

copiar e colar. Foi muito gostoso. Uma época muito legal mesmo! 

(Entrevista concedida pelo supervisor escolar João – DRE Penha, em 

07/04/2015) 

Assim, a Secretaria Municipal de Educação-SME promoveu no fim de 1994, 56 

Laboratórios de Informática com uso pedagógico em 04 EMEIs, 47 EMPGs, 01 

EMPSG, 01 EMDA, 02 CMCT-Pré-profissionalizante e 01 EMPSG-pré-

profissionalizante.  

Essa diversificação contribuiu muito para fundamentar um Programa de 

Informática Educativa mais real e compatível com as necessidades da sociedade da 

informação e do conhecimento. Assim, 

a implantação da Informática, segundo uma abordagem inovadora de 

aprendizagem baseada na construção do conhecimento e não na 

memorização da informação, implica mudanças na escola que poderão 

ser realizadas se houver o envolvimento de toda a comunidade escolar 

– alunos, professores, supervisores, diretores e pais. Essa comunidade 

deve também estar preparada para entender e usar a Informática, bem 

como para as mudanças necessárias na escola para que ela possa ser 

implantada segundo uma proposta inovadora e de formação de 

cidadãos preparados para viver na sociedade do conhecimento, como 

será visto e discutido no capítulo “Mudanças na Sociedade, mudanças 

na Educação: o fazer e o compreender”. (VALENTE, 1999, p. 26) 

No final do ano de 1995, foram designados educadores para completar o quadro 

responsável pela implantação do Programa de Informática nas escolas municipais de 

São Paulo: 16 integrantes para Equipe Central da DOT, 04 para cada quadro das 11 

DREMs e 06 para o Centro de Informática/SME, totalizando 66 educadores.  

Em 1996, com a aquisição dos 200 Laboratórios de Informática, deu-se a 

capacitações das equipes pela Futurekids em quatro módulos: Módulo I WINDOWS95 

e Logo Plus; Módulo II: WORKS (Editor de texto) e PAINT; Módulo III: WORKS 

(Banco de Dados/Planilha Eletrônica) e ENCARTA; Módulo IV: Professor Autor (Sem 

Autoria). Realizou-se o convênio para a assessoria pedagógica a com UNICAMP/ 

FUNCAP e NIED-Assessoria de Informática Aplicada à Educação, respondendo como 

responsável o Prof. José Armando Valente, que lembra como se deu o convênio 

O grupo da Sulamita disse que não gostaria de trabalhar para o Paulo 

Maluf, simplesmente, largaram tudo, então eles falaram: “Não 

faremos mais nada porque para o Paulo Maluf a gente não trabalha!”, 

largaram tudo e saíram. Então, eles me chamaram porque sabiam que 

eu estava envolvido (indiretamente), veio o NIED que fez um 

convênio com eles, com a filosofia de formar os professores da casa 

(da rede). As conversas se iniciaram em 1995 para assinar esse 
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convênio só em janeiro de 96. (Entrevista concedida pelo professor 

Valente – coordenador do NIED, em 29/04/2014) 

Valente foi Assessor da Informática Educativa da PMSP de janeiro a dezembro 

de 1996. Cabia a ele e a equipe de Informática Educativa da SME formar os muitos 

especialistas de DOT, Supervisores escolar, Gestores escolares e professores a partir de 

palestras e cursos, tanto nas unidades escolares como no auditório da SME. 

Os temas centrais giravam em torno de como transformar o 

ensino/aprendizagem a partir da utilização dos recursos tecnológicos e da informática; 

como explorar o uso pedagógico da informática; ressignificar o papel do professor como 

mediador e articulador e da escola na Informática Educativa; como criar e quais as 

estratégias mais adequadas para que os alunos estabelecerem vínculos com a máquina e 

o conhecimento a ser construído; entre outros. Como lembra ele: 

Participei de muitas palestras, visitas, acompanhamento das escolas e 

seus Laboratórios. Participávamos de muitas reuniões na secretaria. 

Inclusive o Papert veio ao Brasil e conheceu o trabalho realizado no 

Parque Ibirapuera (Lego-logo), mas depois foi solicitado pelo 

escritório do Niemayer que saíssem de lá porque desconfigurava o 

projeto inicial da marquise, mesmo sendo uma sala com paredes de 

vidro e que de dentro permitia que se visse tudo ao redor (as árvores, 

as pessoas passando, crianças brincando...) e vice-versa. Lá era uma 

escola dentro de uma “caixa de vidro”, ficava em uma das marquises. 

As pessoas que iam ao parque passavam e entravam lá e permaneciam 

por volta de uma a duas horas, faziam atividades de informática (Logo 

e Lego-logo). Era só fazer um cadastro, tinha professores da Secretaria 

que davam as atividades de informática, voltadas para a programação. 

(Entrevista concedida pelo professor Valente – coordenador do NIED, 

em 29/04/2014) 

Lembrou ainda de uma especificidade do Lego-logo e da visita do idealizador do 

Lego: 

O Lego-logo, era o precursor da Robótica de hoje. Quem coordenava 

era o pessoal da Secretaria com dois funcionários da Prodam. Lá, eu 

me lembro que a cada hora trocavam os usuários e os que estavam do 

lado de fora olhando e esperando entravam. O Papert veio ao Brasil 

para ver como era esse projeto, porque ele viu na prática a ideia sendo 

realizada, era um super exemplo de prática. (Entrevista concedida pelo 

professor Valente – coordenador do NIED, em 29/04/2014) 

Com a utilização do computador na educação, foi possível ao professor e à 

escola revitalizar o processo de ensino-aprendizagem com sequências didáticas mais 

criativas, mais motivadoras e que despertassem, nos alunos, a curiosidade e o desejo de 

aprender, conhecer e fazer descobertas de maneira diferente e mais agradável. 

Lembra Valente o porquê do término da sua assessoria à equipe de informática 

da SME: 
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Acredito que a assessoria finalizou, primeiro porque tinha expandido o 

projeto de informática (com mais Laboratórios) e contrataram a Future 

Kids (uma empresa de São José dos Campos) para realizar a 

manutenção, inclusive o coordenador deles, o Nilbo Nogueira passou 

a dar assessoria e não mais a gente. Tanto para a formação quanto para 

atuar nas escolas que não funcionavam os Laboratórios ou estavam 

sem o POIE. Então, fomos saindo porque o nosso objetivo era dar 

formação para o pessoal da casa e formar os POIEs para dar essa 

assistência à escola. (Entrevista concedida pelo professor Valente – 

coordenador do NIED, em 29/04/2014) 

O supervisor João, ainda na equipe da DREM-10, lembra de alguns momentos 

da implantação dos Laboratórios e os cursos pela Future Kids: 

A empresa FutureKids, implantou por volta de 200 Laboratórios. Com 

isso, se criou em cada Diretoria Regional de Educação Municipal- 

DREM. Cada DREM passou a ter uma equipe de Informática 

Educativa, que teria que receber os Laboratórios, nas escolas para dar 

o “Aceite”. Íamos às escolas, conferir se tudo estava ok, aceitar o 

Laboratório. Eu não conhecia ninguém na equipe, que era composta 

pela Conceição, a Jaciara (do Itaim Paulista), a Maria Zilda (também 

do Itaim Paulista) e eu. (Entrevista concedida pelo supervisor escolar 

João – DRE Penha, em 07/04/2015) 

Lembra o supervisor João do período de formação e da participação da 

FutureKids e dos textos do professor Valente na época: 

Ficamos mais de um mês em SME fazendo diversos cursos, com texto 

do professor Valente, cursos com a FutureKids, com os supervisores 

sobre a Lei de Diretrizes da Educação-LDB (com um supervisor muito 

bom, que hoje é falecido, lá de Pirituba/Perus). Ampliou o horizonte 

ali. Também nós podemos nos conhecer enquanto diretorias, enquanto 

equipes de Informática da Secretaria. (...) E além disso, dar conta de 

toda a formação dos professores das escolas que tinham recebido os 

novos Laboratórios. Foram designados quatro professores por DREM. 

Num primeiro momento, nós ficamos vinculados por mais de dois 

meses, lá em SME recebendo formação. (Entrevista concedida pelo 

supervisor escolar João – DRE Penha, em 07/04/2015) 

No segundo semestre de 1997, a rede municipal de São Paulo já dispunha de 280 

laboratórios, que contavam com a seguinte configuração: 01 servidor de rede local 

Pentium, com capacidade de memória RAM de 32 MB, 01 monitor SVGA, sem placa 

de fax-modem; 16 computadores, com processador Pentium, 16 MB de memória RAM; 

02 impressoras jato de tinta colorida Canon- 4200; 17 placas de rede; 6 fax-modens 

internos; 01 nobreak; 16 estabilizadores; mesas e cadeiras; Softwares-Windows 95; 

Sistema Integrado MS OFFICE 97 (Processador de texto, Planilha Eletrônica, 

Gerenciador de banco de dados e programa de apresentação, em Português); Megalogo 

(em Português, versão para rede); Sistema de Autoria em Multimídia (Professor-Autor); 

Enciclopédia MS Encarta (CD-ROM); software de autoinstrução em Office 97; software 
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administrador de rede local Windows NT Server 4.0 com 16 licenças do MS Windows 

NT Client (Total 17 usuários). Prossegue o supervisor João: 

Depois de alguns anos, nesta multiplicação com os professores e 

algumas salas como experimentação, a prefeitura começou a pagar, as 

horas extras trabalhadas para isso. Hoje seria como se fosse um JEX 

(Jornada Excedente em que se trabalha com aluno) e TEX (para 

trabalhar com professor). Posteriormente, houve uma expansão dos 

Laboratórios de Informática, então deixou-se de ter aquele MSX e eu 

me lembro que fomos a uma exposição de Informática, com stands, a 

DRE tinha um espaço lá, no Parque do Ibirapuera. Uns meninos viram 

o MSX lá no stand e olharam com uma certa estranheza. Perguntaram: 

“O que que é isso?” Nós falamos que era um computador, só que com 

cartuchos... Eles ficaram rindo... (Entrevista concedida pelo supervisor 

escolar João – DRE Penha, em 07/04/2015) 

No início de 1998, foi publicada a portaria nº 303 pelo Secretário Municipal de 

Educação, acatando a necessidade de definir as finalidades a serem alcançados por meio 

da Informática Educativa. O objetivo desse Programa era de utilizar na época o 

computador nas escolas municipais como instrumento das atividades pedagógicas que 

contribuíssem para a construção do conhecimento e dinamizassem a infraestrutura 

técnico-pedagógica das Unidades Escolares. Como afirmou o assessor da Informática 

Educativa à época sobre o uso do computador  

a experiência brasileira se destaca pelo uso do computador como 

instrumento de mudanças pedagógicas profundas, apoiadas nas 

atividades desenvolvidas por alunos e professores. Em outros países o 

que se buscou com a informática não passou, muitas vezes, de 

tentativas de automatização do ensino sem maiores inovações no 

processo educacional. (VALENTE, 1999, p. 9) 

Em consulta a todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Educação, via 

Referencial Analítico da Realidade Local-RARL, notou-se a ansiedade dos professores 

e da comunidade escolar em usar o computador como ferramenta pedagógica. Na 

EMEF Henrique Pegado, por volta do final de 1999, tanto os professores quanto os 

alunos demonstravam curiosidade e ansiedade com a chegada do Laboratório de 

Informática. Relata a professora Ângela:  

Em um determinado dia, não lembro direito qual... Um aluninho da 

segunda série, com uns oito anos (mais ou menos). Como era o nome 

dele mesmo? Era o... o... Sabe ele sentava na minha frente e sempre 

me dava balinhas de goma.... Ih... não lembro o nome dele... Bem, o 

tal garoto chegou do banheiro e todos ficaram olhando para ele como 

estátuas (só depois eu soube o porquê) Cada uma... Então, os 

pirralhinhos ficaram parados olhando para o “curioso”, depois dele ter 

chegado à sala, sentou-se e continuou a fazer a lição. Sabe que aquilo 

me incomodou? Bem, fiquei de olho, só observando, quando um 

gordinho chato e terrível (deste eu fiz questão de esquecer o nome...), 

ele fez um “psiu” para o colega que tinha voltado do banheiro, mas 

que que demorou a atender o seu “psiu”. Sabe quando alguém se faz 
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de difícil de propósito? Então, ele se fez e só depois de uns dois ou 

três “psius” é que o fofoqueiro olhou sorrindo, com uma cara de “sem 

vergonha” e disse: “Nadinha!” E praticamente a sala inteira fez um 

ahhh... bem desanimado. Aí, eu fiz uma retrospectiva do intervalo até 

aquele momento: o garoto que me dava sempre balinhas de goma, já 

tinha pedido para ir ao banheiro umas três vezes porque ele era o 

informante da sala, pode uma coisa dessa? Hoje parece engraçado, 

mas lembro que fiquei furiosa, fiquei dando bronca durante quase uns 

quinze minutos até ele me contar o que estava acontecendo. Aí... 

fiquei tão irritada com aquilo, tanta lição pra eles fazerem e o 

“talzinho” se servindo de “olheiro”, sabe para quê? Para informar se 

os computadores já tinham chegado! (Entrevista concedida pela 

professora Ângela – Fundamental I, em 02/08/2014) 

Os documentos da SME (1997) seguiram afirmando que a utilização do 

computador numa perspectiva construtivista implica que o conhecimento se realize 

através de construções contínuas, novas interações com o real, deixando claro que 

aquele momento da década de 1990 era singular na história da educação da rede 

municipal porque as escolas que possuíam diversas realidades entraram no Programa de 

Laboratórios de Informática em Educação e passaram a ter o computador como 

instrumento para o uso pedagógico-didático cada vez mais presente no cotidiano da 

comunidade escolar. Assim, nos colocava em “pé de igualdade” com os países mais 

desenvolvidos. 

A Lei nº 12.405/97 autorizou o Executivo Municipal a incluir cursos técnicos de 

Informática no curriculum de todas as escolas municipais de ensino fundamental e 

médio, com a finalidade de possibilitar aos alunos mecanismos de apoio ao processo 

educacional e formação profissional. Os cursos foram ministrados por professores que 

eram POIEs e eram subordinados ao Diretor da respectiva escola, e com formação sob a 

responsabilidade da Diretoria de Orientação Técnica-DOT/SME. Esse projeto de aulas 

técnicas não perdurou por muito tempo. 

Num documento da Secretaria Municipal da Educação de São Paulo (SME. A 

Informática Chega ao Aluno da Escola Pública Municipal, 1997, p. 7) é relatado se 

decidiu prioritariamente investir em recursos de informática, compatíveis com a 

necessidade da Rede de Educação Municipal. Esses seriam utilizados de acordo com os 

cinco eixos da política educacional da época e que cabia à SME enfrentar dentro da sua 

área de ação e na plenitude de suas possibilidades, o desafio da modernidade, 

considerando que as políticas públicas podem fazer a diferença no acesso a uma 

sociedade do conhecimento. A meta da SME era a totalidade das escolas municipais de 

São Paulo com Laboratórios de Informática e com acesso à internet. 
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É importante ressaltar que os professores, especialistas e demais profissionais, 

que formavam a equipe da SME, que se envolveram nesse projeto da Informática 

Educativa  

buscaram organizar-se em torno de princípios e objetivos comuns, 

garantindo a unidade da ação, sem perder de vista o pluralismo que 

permeavam o pensamento dos educadores, as diferenças que surgiram 

e que foram respeitadas sob a referência da Ética, do compromisso 

com os interesses públicos, e da responsabilidade histórica da 

educação brasileira. (SME, Informática Educativa, 1998, p. 65) 

O aluno, motivo de ser das escolas e da SME, foi priorizado. Com isto, foi 

afirmado que os alunos teriam a possibilidade de uma formação mais atualizada, 

moderna e dinâmica. Em suma, o eixo Escola voltada para o aluno estava contemplado 

nesse projeto. (SME, 1997, p. 65) 

Segundo o Portal da Secretaria Municipal de São Paulo, o programa de 

Informática Educativa possui hoje, como estrutura física em suas unidades 

educacionais, computadores, conexão à internet cabeada, wi-fi, projetor interativo 

multimídia, impressoras e softwares. 

 

3.3. Caderno de Orientações Didáticas-Tecnologias na Educação e as novas 

atribuições do POIE 

 

No ano de 2006, foi disponibilizado o Referencial de Expectativas para o 

Desenvolvimento da Competência Leitora e Escritora no Ciclo II do Ensino 

Fundamental, com o objetivo de colaborar para a reflexão e para o debate no ambiente 

escolar sobre o imperativo de inserir todos os alunos em uma sociedade de leitores e 

escritores. 

O documento tem como proposta se constituir como um recurso produtivo e que 

colabore para a construção de uma metodologia para as atividades que serão 

desenvolvidas nos Laboratórios de Informática e também nos outros diversos ambientes 

escolares. 

A Informática Educativa da SME-SP teve a parceria do EducaRede11 na 

idealização, planejamento e composição do Caderno de Orientações Didáticas – Ler e 

Escrever – Tecnologias na Educação, um referencial prático-metodológico para o 

desenvolvimento de projetos com uso das diversas linguagens midiáticas. 

                                                 
11 EducaRede: um programa da Fundação Telefônica e uma iniciativa de responsabilidade social do 

Grupo Telefônica.  
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Considerou-se a importância da utilização das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação na concepção de ambientes de aprendizagens, nos processos 

comunicativos e de produção de conhecimento, 

Segundo o Portal da Secretaria Municipal de São Paulo, o projeto de 

desenvolvimento e de construção do Caderno abrangeu uma ação de formação 

semipresencial de um grupo referência, constituído por 13 Professores Orientadores de 

Informática Educativa-POIEs e mais 02 professores do projeto “Nas Ondas do Rádio” 

da Rede Municipal de Educação de São Paulo-RMESP. A formação se concentrou no 

estímulo e orientação ao uso das mídias digitais acessível nos distintos ambientes 

escolares como recurso a ser explorado para o desenvolvimento de habilidades leitoras e 

escritoras em diferentes linguagens. 

Em 2010, o Secretário Municipal de Educação, Alexandre Alves Schneider 

(2006-2011), afirmou que fazer e compartilhar eram as finalidades constituídas nas 

orientações curriculares de TIC na era da Comunicação, e a internet era o espaço de 

atuação. Ainda acrescentou que apresentar para a Rede Municipal de Ensino da cidade 

de São Paulo um currículo de Tecnologias de Informação e Comunicação era, de fato, 

uma ousadia: 

o currículo que propomos é um currículo que estabelece vínculos, que 

devem ocorrer de forma permanente e duradoura, para que seja 

significativo na vida de cada aluno e de cada educador. Para que isso 

ocorra precisamos que todos se apropriem da internet como um 

ambiente de aprendizagem colaborativa que, sem dúvida alguma, será 

a força motriz para a educação transformadora que almejamos. 

Esperamos que as Proposições de Expectativas de Aprendizagem com 

as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação–TDIC, hoje 

apresentadas, possam ser o elemento norteador para as práticas de 

todos os educadores da rede e assim oferecermos para nossos alunos 

uma educação que transcenda todos os espaços físicos escolares. 

(SCHNEIDER, 2010, p. 5) 

Lia C. L. Paraventi da Equipe Gestora de TIC SME-SP ressalta: 

Se, alguns anos atrás, podíamos afirmar que a característica 

fundamental da Internet era ser uma rede mundial que interligava 

computadores, ela, hoje, sem perder essa característica, é muito mais 

uma rede mundial que interliga pessoas, que coloca pessoas em 

contato com pessoas, que lhes permite criar comunidades virtuais de 

interesses afins, e que lhes dá acesso às informações necessárias para 

que façam aquilo que precisam ou desejam fazer. Se hoje temos 

tecnologias de ponta, temos, também, essas tecnologias nas pontas dos 

nossos dedos, na palma de nossas mãos, vinte e quatro horas por dia, 

sete dias por semana, todas as semanas do ano. E se, num determinado 

momento, cabia à escola apenas promover a inclusão digital de 

professores e alunos, hoje também cabe a ela incorporar esses espaços 

e tempos virtuais às suas rotinas. (PARAVENTI, 2010, p. 7) 
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Por isso, segundo Paraventi (2010, p. 7) é necessário mais ainda prevalecer-se do 

potencial (para a aprendizagem dos alunos), das pessoas da comunidade escolar, que 

estão fora da escola física, mas que têm sempre algo a colaborar e têm interesse em 

compartilhar: pessoas da família, da comunidade mais próxima, da comunidade 

estendida – e isso tudo sem esquecer que o objetivo final é prover aos alunos 

aprendizagem de melhor qualidade. 

Nessa perspectiva, a elaboração desse documento, a partir das práticas relatadas 

e socializadas nos três meses do desenvolvimento do projeto, construiu um referencial 

prático-metodológico, que seria articulado com o projeto pedagógico, que considerasse 

o antes, o durante e o depois. Segundo a SME/DOT/Equipe de Tecnologia, o 

Caderno de Orientações Didáticas voltado para as áreas de tecnologias 

na educação contribui para o desenvolvimento de ações que articulem 

o projeto pedagógico, a construção do currículo e a aprendizagem de 

conteúdos necessários para o manuseio e utilização de ferramentas e 

recursos tecnológicos, visando à formação de usuários competentes e 

autônomos. Constituísse, portanto, em um referencial prático-

metodológico que busca o planejamento, a elaboração do plano de 

aula, o registro, a avaliação pautada nos objetivos propostos em cada 

atividade e nas etapas a serem desenvolvidas que considerem o 

ANTES: que o aluno já sabe sobre o tema e recursos a serem 

utilizados, o DURANTE: as ações a serem realizadas que atendam aos 

objetivos propostos e o DEPOIS: a avaliação das aprendizagens tanto 

em relação aos conteúdos quanto às habilidades desenvolvidas no 

manuseio dos recursos tecnológicos. (SME/DOT/Equipe de 

Tecnologia, 2010, p. 3) 

Juntamente com essas novas orientações, as competências do POIE também 

foram redefinidas. Em 2006 com a Portaria SME nº 4.144 surgiu a possibilidade de o 

POIE atender os alunos (fora do horário regular de aula), orientando-os em suas 

consultas e pesquisas com a utilização de recursos tecnológicos do laboratório de 

Informática. 

Segundo a Portaria nº 2.673 (DOC de 24/06/2008), o POIE é o professor 

designado para o atendimento às classes no Laboratório de Informática Educativa 

dentro do horário regular de aula dos alunos, de acordo com o projeto pedagógico da 

escola, assegurando-se (em linhas gerais) uma sessão semanal com duração de 01 hora-

aula. Deve visar os objetivos de: 

I - Possibilitar a criação de ambientes de aprendizagem diferenciados, 

dinâmicos, colaborativos e interativos. II - Potencializar o uso crítico e 

criativo dos diferentes recursos tecnológicos, como forma de 

expressão oral, escrita, registro, socialização e produção de textos em 

diferentes contextos e linguagens. III - Favorecer o uso das 

tecnologias da informação e comunicação como recurso no processo 

ensino e aprendizagem, no desenvolvimento das competências leitora 
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e escritora e no processo de formação dos alunos. IV - Propiciar 

condições de acesso e uso das tecnologias voltadas para a pesquisa e 

produção do conhecimento. V - Promover ações de cunho pedagógico 

que atendam as demandas apontadas para a inclusão social e digital de 

toda a comunidade educativa. VI - Possibilitar o uso das tecnologias 

da informação e da comunicação e diferentes mídias como recursos a 

serem utilizados na atuação docente. (SME. Portaria nº 2673- 

Organização dos Laboratórios de Informática Educativa nas Unidades 

Educacionais da Rede Municipal de Ensino, 2008, p. 1)  

O POIE dever também instrumentalizar os professores para a utilização da 

tecnologia como ferramenta educacional, voltada para o currículo do ensino 

fundamental. Cabe lembrar que a sua função foi idealizada para desenvolver um 

trabalho conjunto com o professor regente da classe, em projetos que utilizem a 

informática como um recurso didático e para que o objetivo proposto no planejamento 

das disciplinas seja atingido. 

A formação inicial do POIE seria de responsabilidade da SME/DOT – 

Informática Educativa e a sua formação continuada seria realizada pelas equipes das 

Coordenadorias de Educação. A partir de 2010, essa formação passou a ser pautada pelo 

Programa de reorganização curricular e administrativa, ampliação e fortalecimento da 

rede municipal de ensino de São Paulo (Mais Educação São Paulo), políticas 

pedagógicas curriculares, considerações sobre o currículo e os direitos de aprendizagem 

e desenvolvimento dos alunos na rede municipal de São Paulo, contexto e perspectivas, 

diretrizes curriculares nacionais, pelas Orientações Curriculares de TIC – proposições 

de expectativas de aprendizagem, tematização das práticas cotidianas, pelas estratégias 

contidas no Caderno de Orientações Didáticas – Ler e Escrever- Tecnologias na 

Educação e pelas estratégias de formação: socialização, aprendizagem colaborativa na 

web, pesquisa, comunicação e publicação na internet, documentação pedagógica na 

perspectiva de prospecção.  

Portanto, com o Decreto nº 34.160/94, que instituiu o Laboratório de Informática 

nas escolas municipais, com a finalidade de auxiliar o processo educacional, tornou-se 

mais coerente com as atuais necessidades dos alunos e professores. Permitiu a 

promoção de acordos e convênios para instalação e manutenção de laboratórios que 

passaram a ocupar espaço na escola, sob a coordenação dos POIEs e vinculados ao 

Projeto Pedagógico da Escola e às atividades desenvolvidas de forma integrada com os 

demais profissionais docentes. 
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3.4. Adequações ao Programa Mais Educação 

 

 

O Decreto federal 7.083/10, que instituiu o Programa Mais Educação, constitui-

se como estratégia do Ministério da Educação para induzir a ampliação da jornada 

escolar e a organização curricular na perspectiva da Educação Integral. A SME 

acompanhou e orientou os projetos vinculados a esse programa em sua Rede Municipal 

de Educação. Exemplo disso, é o Programa Aluno-Monitor (SME, 2009), instituído pela 

Portaria municipal nº 1997/09 nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. Tal 

programa,  

que tem caráter pedagógico-educacional, possui em linhas gerais o 

objetivo de desenvolver do protagonismo do aluno em seu cotidiano 

escolar, além de possibilitar a colaboração dos trabalhos do POIE e 

dos demais professores das diferentes áreas de 

conhecimento/disciplinas, na utilização das Tecnologias de 

Informação e Comunicação–TICs, com suas turmas/classes, em 

horário regular de aulas dos alunos e em horário de contra turno ao do 

aluno monitor. Tem ainda por objetivo formar alunos monitores para 

atuarem no desenvolvimento de projetos para enriquecimento do 

currículo nas unidades educacionais da Rede Municipal de Educação, 

estimular o trabalho colaborativo e promover a comunicação entre as 

entre escolas da rede pública do Ensino Fundamental e Médio. (SME. 

Programa Aluno Monitor, 2010, p. 2) 

Trata-se, portanto, de proporcionar aos alunos a experiência de vivenciar 

ambientes de aprendizagem colaborativa e contribuir, na prática, para a promoção do 

protagonismo dos alunos na escola. O programa procurou ainda atender às novas 

exigências da sociedade da informação e da comunicação (ALARCÃO, 2005) e 

procurou contribuir para o desenvolvimento das competências tecnológicas básicas 

necessárias à inclusão do aluno no universo digital e para o aprofundamento de 

conhecimentos anteriormente adquiridos. As atividades desenvolvidas são em parceria 

com o POIE no Laboratório de Informática e nos diferentes espaços escolares para 

desenvolvimento de propostas com uso de mídias e seus respectivos projetos.  

A RMESP está se adequando lentamente ao Programa Mais Educação, que 

induziu o aumento da carga horária diária escolar com perspectivas de se chegar a uma 

grade curricular na perspectiva da Educação Integral. Para isso, a Secretaria Municipal 

de Educação, pelo Decreto 54.452/13, instituiu o Programa de Reorganização Curricular 

e Administrativa, Ampliação e Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino – Mais 

Educação São Paulo, com as seguintes finalidades principais, descritas no art. 2º: 
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I – ampliação do número de vagas para a educação infantil e 

universalização do atendimento para as crianças de 4 (quatro) e 5 

(cinco) anos de idade;  

II – integração curricular na Educação Infantil;  

III – promoção de melhoria da qualidade social na Educação Básica e, 

consequentemente, dos Índices de Desenvolvimento da Educação 

Básica – IDEB;  

IV– ressignificação da avaliação com ênfase no seu caráter formativo 

para educandos e professores;  

V – alfabetização a todas as crianças até o 3º ano do Ensino 

Fundamental nos termos do Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa – PNAIC;  

VI – integração entre as diferentes etapas e modalidades da Educação 

Básica;  

VII – incentivo à autonomia e valorização das ações previstas nos 

Projetos Político-Pedagógicos das Unidades Educacionais.  

VIII – fortalecimento da gestão democrática e participativa, com 

envolvimento das famílias. (SME, Mais Educação São Paulo, 2013, p. 

1) 

Essa reorientação, exige do Laboratório de Informática o planejamento de aulas 

de modo integrado, a fim de garantir a articulação das diferentes etapas e modalidades 

da Educação Básica. A SME também desenvolve esforços para introduzir a Robótica 

Educacional no âmbito das reformulações propostas pelo Programa Mais Educação São 

Paulo. Trata-se de criação de ambientes de aprendizagem que usam kits de montagem 

com peças como motores, polias, sensores, engrenagens, eixos, blocos ou tijolos de 

montagem, peças de sucata como metais etc. 

Para isso, a Diretoria de Orientação Técnica-DOT Informática Educativa, 

constituiu um Grupo de Trabalho composto por educadores da rede que vivenciaram 

experiências com a utilização da linguagem de programação com seus alunos, com o 

objetivo de construírem material de referência para que outras escolas tivessem 

parâmetros de escolha de materiais que proporcionam essa experiência de descoberta e 

construção coletiva. 

As escolas participantes do projeto são cinco ao todo na rede: EMEF Zilka 

Salaberry (POIE Roselaine Chanes), EMEF Lourenço Manoel Sparapan (Professor 

Manuel Gomes Neto), EMEF Sud Menucci (Professor Rogério Lopes Leitão), EMEF 

Vereador Antonio Sanmpaio (POIE Luiz Fernando Costa de Lourdes) e EMEF 

Rivadávia Marques Júnior (POIE Gislaine Batista Munhoz). 

No próximo capítulo, seguiremos com relatos de algumas experiências de 

trabalhos da Informática Educativa no Laboratório de Informática da EMEF Henrique 

Pegado, de forma direta ou indireta pelos profissionais entrevistados. 
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4. A INFORMÁTICA NA EMEF HENRIQUE PEGADO 

 

 

Neste capítulo, apresentaremos algumas experiências a partir de relatos de 

profissionais que, direta ou indiretamente, vivenciaram a experiência de trabalhar com a 

Informática Educativa a partir do Laboratório de Informática da EMEF Henrique 

Pegado. 

 

4.1. O início da informática nessa escola 

 
Naquela época a Informática Educativa da Prefeitura de São Paulo era 

voltada apenas para o Logo, já nos dias hoje está voltada “para a 

vida”, usá-la como ferramenta para melhorar a sua qualidade de vida, 

e na época não…, era mais uma ferramenta para melhorar a educação 

e como as crianças tinham muita facilidade com isso, os menores 

levavam vantagem sempre. (Professora Lourdes, Fundamental II e 

Médio, entrevista em 04/04/2014) 

Neste ponto, retomamos partes dos momentos vividos e lembrados por alguns 

protagonistas do interior dos espaços que receberam, articularam e usufruíram do 

Laboratório de Informática após a sua instituição nas diversas fases de “adequação” e 

criação da função do POIE (o articulador e mediador do Laboratório de Informática e as 

demais disciplinas).  

Ressaltamos aqui, o entrevistado João dos Santos, que foi Professor de Educação 

Física no início de sua carreira do Magistério Municipal de São Paulo; passou pela 

função de POIE, Orientador Técnico-OT/Informática Educativa da DRE Penha e foi 

também Formador dos OTs da SME/Informática Educativa. É ele quem narra: 

Naquela época, seria como se fosse uma docência compartilhada, 

como diríamos hoje. A ideia era o professor ter um projeto e o POIE 

ajudá-lo no uso da Informática Educativa. Assim, o professor seria o 

próprio condutor da atividade, mas na verdade muitos professores não 

tinham conhecimento ou domínio. Mas, se o POIE tivesse uma boa 

visão pedagógica ele conseguia, junto com o professor montar e 

articular um bom projeto. ((Entrevista concedida pelo supervisor 

escolar João – DRE Penha, em 07/04/2015)) 

Nos relatos de memória, contamos com a história pessoal de cada um, mesmo 

quando são tratadas vivências de trabalho ou sobre situações específicas diferentes do 

seu ambiente familiar, assim, a história do espaço escolar que resgataremos aqui, 

contará não só sobre o Laboratório de Informática na prefeitura de São Paulo, mas 
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também, parte da história de vida dos indivíduos que colaboraram com esse trabalho 

acadêmico. O relato oral 

(...) tem como ponto principal permitir que o informante retome sua 

vivência de forma retrospectiva. Muitas vezes durante a entrevista 

acontece a liberação de pensamentos reprimidos que chegam ao 

entrevistador em tom de confidência. Esses relatos fornecem um 

material extremamente rico para análise. Neles se encontram o reflexo 

da dimensão coletiva a partir da visão individual. (QUARESMA, 

2005, p. 6) 

Podemos acompanhar o relato de memória do Supervisor Escolar João sobre 

suas experiências e vivências com a Informática Educativa da Rede Municipal de São 

Paulo. Paralelamente, podemos também acompanhar parte da sua história de vida sendo 

contada, por exemplo, quando ele associou as idas ao Laboratório de Informática 

(mesmo fora de seu horário de trabalho, todo empenhado em exercitar e dominar a 

programação do Logo Plus), ainda recém-casado, e lembrou também das suas 

designações/nomeações para trabalhar como POIE, quando foi compor a primeira 

equipe da DREM-10 ou ainda quando coordenou uma equipe de informática Educativa 

na SME. 

Portanto, pode-se afirmar que os relatos realizados durante a essa pesquisa 

trouxeram um tom nostálgico e revelaram a valorização daquele momento 

testemunhado no passado e vivido na escola, direta ou indiretamente. Assim a fala 

daqueles que viveram a implantação do Laboratório de Informática assumiu aqui, um 

papel muito significativo. 

 

 

4.2. Nos Dias Atuais 

 

A Informática Educativa praticada no interior das escolas promove 

diversificadas abordagens de conteúdo, possibilita a interdisciplinaridade e propicia um 

ambiente estimulante e favorável a construção do conhecimento, onde o computador 

apresenta-se como um recurso motivador.  

A interdisciplinaridade permite um diálogo entre os mais distintos saberes. Leva-

nos para uma reflexão sobre a necessidade de considerarmos a inter-relação das 

atividades a serem concretizadas objetivando o enriquecimento do ensino-aprendizagem 

nos espaços escolares e na medida do possível, também fora deles.  

Coimbra (1985, p. 54,) descreve o vocábulo “interdisciplinaridade” a partir da 

origem da palavra, na sua conceituação etimológica que se deu efetivamente pela união 
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da preposição latina inter ao substantivo disciplinaridade. Segundo o Dicionário de 

Torrinha (1945), 

INTERDISCIPLINARIDADE Por virtude da etimologia, a palavra 

traduz esse vínculo não apenas entre saberes, mas, principalmente, de 

um saber com outro saber, ou dos saberes entre si, numa sorte de 

complementaridade, de cumplicidade solidária, em função da 

realidade estudada e conhecida. Nem poderia ser de outra forma, 

porquanto qualquer conhecimento, o mais abrangente que seja, será 

sempre parcial, jamais expressando plenamente a verdade do objeto 

conhecido, muito menos a sua inteireza, amplitude e totalidade. 

A professora Sandra comenta como o Laboratório de Informática colabora para 

um projeto interdisciplinar: 

Hoje as atividades no Laboratório são outra coisa. Você pode 

direcionar o trabalho para uma pesquisa (como fazê-la, escolher o 

melhor link, sempre pensar nas referências bibliográficas e por aí vai).  

Em um projeto interdisciplinar o Laboratório proporciona a formação 

de um conhecimento sistemático, no qual cada disciplina passa a ser 

um componente interdependente de todo do conjunto. Há um 

planejamento a partir de algum tema, várias disciplinas participam e o 

uso do computador, nessa metodologia, ocorre durante toda a 

construção e realização do projeto. (Entrevista concedida pela 

professora Sandra – Ensino Fundamental I, em 27/02/2015) 

A professora ainda pontua que existe uma preocupação com a avaliação, 

reflexão sobre a prática e possíveis reconsiderações sobre o projeto desenvolvido. 

No final, é realizado uma avaliação de todo o processo, é realizada as 

devidas considerações e readequações, que é essencial para toda 

atividade desenvolvida. Relembrando os dois últimos anos... Meus 

alunos criaram dois livros de Verbetes. Aprenderam como pesquisar, 

escolher o conteúdo (ou a inserir a imagem mais adequada), construir 

uma pesquisa que não fosse apenas um “copie e cole”, que é 

imprescindível colocar a referência bibliográfica, a edição do texto, 

escolher os melhores recursos; com a POIE da escola, houve as 

devidas orientações e intervenções específicas (edição do trabalho das 

duplas, abordagem da ética nas redes sociais etc.), com as professoras 

de Artes e da Sala de Leitura o trabalho foi abordado dentro das suas 

especificidades e demonstrado na prática que uma coisa está 

relacionada a outra, em constante avaliação e reflexão sobre a prática. 

(Entrevista concedida pela professora Sandra – Ensino Fundamental I, 

em 27/02/2015) 

A professora Ângela relembra uma atividade interdisciplinar realizada na EMEF 

Henrique Pegado: 

Lembro como se fosse hoje! Realizamos um projeto interdisciplinar 

super legal, sabe... daqueles que mobilizam a escola. Acho que foi a 

uns cinco ou seis anos atrás. Não me lembro... Foi com a Professora 

de Informática, a de Geografia, a de Artes, Ciências o professor de 

História e a de Matemática. Ah... Já ia me esquecendo da professora 

de Português. O tema foi: Os Sete Pilares da Sustentabilidade: social, 

ambiental, cultural, econômica, ética, política e estética... Hum... Acho 
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que é isso. Como foi legal! (Entrevista concedida pela professora 

Ângela – Ensino Fundamental II, em 11/04/2015) 

A professora destaca que o envolvimento é sempre imprescindível para que um 

projeto interdisciplinar tenha êxito 

Bem, tudo começou em uma sala de aula quando um aluno jogou 

papel de bala no chão e um outro o corrigiu e repreendendo-o disse 

que uma ação reflete em muitas outras. Ele terminou sua fala e 

lembrou de uma aula de Informática, que a professora comentou sobre 

as ações impensadas e suas consequências na web. Eu aproveitei a 

deixa e fiz algumas relações generalizadas sobre a economia (quanto o 

governo economizaria com a limpeza das ruas e bueiros), sobre as 

enchentes e a poluição ambiental, cultura de se reaproveitar materiais 

para confeccionar outros, de que eu não preciso fazer o correto só 

quando tem alguém vendo e por aí foi. Quando fomos para o 

intervalo, eu comentei com os professores e de imediato alguém 

comentou que daria um ótimo projeto interdisciplinar e um olhou para 

o outro e em segundos, todos que estavam ali palpitando, um 

professor começou a rascunhar as ideias básicas e quando vimos... 

(Entrevista concedida pela professora Ângela – Ensino Fundamental 

II, em 11/04/2015) 

Projeto planejado e nomeado, os envolvidos estimulados para novas 

experiências e perspectivas de aprendizagem – e a professora acrescenta. 

Alguns dias depois após planejarmos, combinamos de entrar todos os 

professores na minha sala, darmos a notícia do Projeto “Os Sete 

Pilares da Sustentabilidade” explicar como seria e dar os parabéns 

pelo comentário ao meu aluno que desencadeou tudo aquilo. Meu 

aluno não cabia em si. Foi emocionante! (...) Resumindo, o projeto 

durou um bimestre. O que foi trabalhado? Problematizamos em cada 

área sobre as representações do meio ambiente, dos diferentes grupos 

sociais, permitindo assim que os alunos desvendassem outras 

percepções de natureza, da sociedade, da política, da ética, do seu 

contexto de vida etc. (Entrevista concedida pela professora Ângela – 

Ensino Fundamental II, em 11/04/2015) 

A professora ressalta articulação da POIE para a realização de mais um projeto 

interdisciplinar, com o Laboratório de Informática como centro de trabalho: 

Claro, tínhamos como sempre, o objetivo geral de colaborar para que 

os alunos se tornassem agentes transformadores por onde quer que 

eles fossem. O produto final foi apresentado na feira de ciências. 

Vamos ver se eu me lembro quais foram: uma sala apresentou um 

Power Point (Os Sete Pilares da Sustentabilidade, os Direitos 

Humanos e o Meu Bairro), essa foi a apresentação de Informática 

Educativa. Lembrando que a POIE foi uma articuladora de tudo isso 

porque o Laboratório de Informática foi o centro de tudo (das 

pesquisas, elaboração dos materiais, o encaminhamento das 

reclamações, elaboração dos slides e vídeos etc.). Revimos alguns 

pontos, incluímos outros e reforçamos os que precisavam.  Foi muito 

desafiador para todos nós, eu reconheço. Seguimos com esse projeto 

por mais dois anos. (Entrevista concedida pela professora Ângela, 

Ensino Fundamental II em 11/04/2015) 
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Mas a questão é como conceber e tratar essa articulação entre as diferentes 

etapas do projeto, para que realmente seja reconstruída na escola uma nova forma de 

ensinar, integrando as diversas mídias e conteúdos de diferentes disciplinas numa 

perspectiva de aprendizagem construcionista. 

Segundo Valente (1999 p. 141), o construcionismo “significa a construção de 

conhecimento baseada na realização concreta de uma ação que produz um produto 

palpável (um artigo, um projeto, um objeto) de interesse pessoal de quem produz”. 

Mas a realização concreta para alguns professores pode ser encarada como um 

trabalho cansativo e sem resultado significativo. A professora Eliane apresenta essa 

visão desacreditada sobre trabalho interdisciplinar: 

Ah, sempre tem um pra inventar... e eu sempre dou um jeito de não 

participar! Sabe, alguns sempre chamam a gente só pra arrumar mais 

trabalho. Eu particularmente, já tenho muito o que fazer e não gosto 

de me envolver com projetos interdisciplinares porque eles só dão 

trabalho, deixam a escola bagunçada (com um corre-corre pra lá e pra 

cá)... E ficar no seu cantinho com a sua rotina (que já é bastante 

desgastante) é a melhor opção. No final, quem tem que aprender, 

aprende do mesmo jeito, com aquele jeito básico do “arroz com 

feijão”. (Entrevista concedida pela professora Eliane – Ensino 

Fundamental I, em 15/05/2015) 

Essa professora declara ter uma postura de resistência para articular, interagir e 

encarar novos desafios demandados da profissão: 

Nós sabemos que sempre tem aqueles que não vão aprender mesmo, 

não adianta incrementar, nesses casos não adianta oferecer uma 

“feijoada caprichada”, que o coitado não vai pra frente mesmo! Então, 

por que inventar? E também, trabalhar com outros professores é 

difícil: tem que ter paciência, aceitar um dando palpite no seu 

trabalho, outro olhando pra você com cara de “Vamos complicar 

mais? Que tal usar o computador e pesquisar na Internet?” Ah, minha 

filha... Só de pensar, já me cansei. Deixe-me ficar aqui com a minha 

rotina, por favor! (Entrevista concedida pela professora Eliane – 

Ensino Fundamental I, em 15/05/2015)  

O trabalho por projetos, embora estabeleça um novo desafio para os professores, 

pode promover no aluno uma maneira de aprender fundamentada na integração entre os 

conteúdos das várias áreas do conhecimento, assim como entre diversas mídias 

(computador, celular, tablets, televisão, livros), disponíveis no contexto da escola.  

Podemos perceber que muitos professores ainda persistem em assumir 

paradigmas pedagógicos tradicionais no desenvolvimento de suas práticas pedagógicas 

por simplesmente estarem acostumados a trabalhar assim e não avaliam se podem 

melhorar a sua prática dessa ou de outra maneira. Simplesmente estão acomodados. 



68 
 

Com isso, a introdução de novas práticas na escola é recebida com uma postura de 

resistência de alguns professores, que rechaçam experimentar o novo. 

É preciso também considerar que esses novos desafios educacionais por 

enquanto não se adequaram à estrutura do sistema de ensino, que conserva uma 

organização operacional rígida. Por exemplo, a aula de Informática Educativa conta 

com apenas uma aula semanal de 45 minutos o que pode prejudicar o desenvolvimento 

de projetos que impliquem aprendizagens que extrapolam o tempo da aula, o espaço 

físico da sala de aula e até mesmo da escola.  

Isto destaca a necessidade, tanto do POIE quanto dos demais professores, de 

buscarem parcerias uns com os outros para a realização dos projetos. Convém 

considerar as possíveis superações que se farão necessárias para a compreensão de 

outros conceitos, na relação de inferências práticas e teóricas e na importância de sua 

utilização ao longo das atividades juntamente com a comunidade escolar envolvida. 

Por isso, a importância do desenvolvimento de projetos articulados que 

envolvam a co-autoria dos vários protagonistas nesse processo educacional. Deve-se 

também lembrar que essa articulação depende da formação dos professores, para que os 

trabalhos possam ser desenvolvidos de maneira mais significativa e contextualizada.  

Cabe ressaltar aqui que é fundamental para o processo de reconstrução de uma 

nova escola o Projeto Político Pedagógico da escola, o projeto de sala de aula e/ou o 

projeto interdisciplinar do(s) professor(es) têm por objetivo propiciar o 

desenvolvimento de projetos em torno de uma problemática de interesse de um grupo de 

alunos, integrando o computador, tablets, materiais da biblioteca e a televisão (PRADO, 

2003)  

A articulação estabelecida entre os protagonistas (gestores, professores, alunos e 

os demais da comunidade escolar) pode promover a procura de possíveis soluções que 

admitam possibilitar a concretização de novas práticas pedagógicas, com o objetivo de 

alcançar uma aprendizagem para a vida real dos envolvidos. Para tal, ao final do 

projeto, faz-se necessário também seguir para um replanejamento, que reveja as 

necessidades que não foram contempladas durante o processo. A agente escolar Bianca 

flagrou um momento desses: 

Menina, outro dia eu estava arrumando a mesinha de café da sala dos 

professores e vi o maior “quebra-pau” (no bom sentido, claro!). Era 

entre uns quatro ou cinco que estavam lá. Tudo porque precisavam 

deixar tudinho acertado para planejar um tal de projeto. Era um 

discordando daqui, outro de lá, dando ideias e querendo que alguém o 

ajudasse nas etapas seguintes... Eles ficaram nisso uma hora quase 
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inteirinha. Era tanto detalhe, uma verdadeira loucura! É... às vezes, 

parece tão simples... parece que é só passar umas coisas na lousa e 

mandar os meninos copiarem. Mas, percebi que está longe de ser só 

isso! (Entrevista concedida pela Agente Escolar Bianca, em 

15/08/2014) 

Nesse contexto, a Informática Educativa, praticada no Laboratório de 

Informática, basicamente possui entre os objetivos o de ser uma ferramenta facilitadora 

e mediadora da informação e da representação do conhecimento para as articulações 

estabelecidas. É interdisciplinar pela sua variedade de recursos disponíveis e que pode 

também ser considerada como uma outra maneira de melhorar os conhecimentos 

alcançados em sala de aula a partir dos recursos tecnológicos, especialmente o 

computador. Como enfatiza Coimbra (2000, p. 58): 

O interdisciplinar consiste num tema, objeto ou abordagem em que 

duas ou mais disciplinas intencionalmente estabelecem nexos e 

vínculos entre si para alcançar um conhecimento mais abrangente, ao 

mesmo tempo diversificado e unificado. Verifica-se, nesses casos, a 

busca de um entendimento comum (ou simplesmente partilhado) e o 

envolvimento direto dos interlocutores. 

Assim, cada uma das diversas disciplinas, ciências ou técnicas conservam as 

suas identidades ímpares, mantêm seus procedimentos e observam as fronteiras dos seus 

respectivos campos. Usando uma alegoria coreográfica de Coimbra (1985), numa ação 

interdisciplinar os membros envolvidos dão-se as mãos, mobilizam-se unidos como 

numa dança, volvidos para o tema principal. Aproximam-se, separam-se; questionam-

se, rebatem-se; ora mostra-se o dançarino, ora se destaca o conjunto.  

O essencial da interdisciplinaridade incide também em construir uma ação 

conjunta, que estimule cada participante da comunidade escolar (no ambiente de 

aprendizagem) para que seja feito mesmo o que não lhe é tão específico, como lembra a 

agente escolar Bianca sobre a sua participação e de outros colegas: 

Foi feita uma Conferência pelo Meio Ambiente na escola em 2013, ela 

agitou toda rotina naquela semana. Os professores desenvolveram 

com os alunos o assunto, combinaram algumas atividades para que a 

gente da equipe de apoio ajudasse e alguns de nós até participou 

falando sobre algumas experiências sobre sustentabilidade. Eu até 

participei de uma mesa de debates, que tinha professor, aluno e agente 

escolar! Foi muito trabalhoso, só que cada um fez a sua parte e assim, 

não sobrecarrega ninguém. (Entrevista concedida pela Agente Escolar 

Bianca, em 15/08/2014) 
 

 Finalizando, seguiremos para as considerações finais. 



70 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A proposta dessa pesquisa foi traçar um histórico sobre a Informática Educativa, 

tanto no âmbito federal, como, em particular, na Rede Municipal de São Paulo e, por 

fim, conhecer em linhas gerais, quais foram seus objetivos e as práticas desenvolvidas. 

De forma ampla, a Informática Educativa apresenta como objetivo propiciar aos 

alunos e professores mais um ambiente em que a aprendizagem possa ser estimulada, 

por meio da articulação dos recursos da informática com os objetivos específicos de 

cada disciplina ou com o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, colaborativos e 

cooperativos a partir da cultura escolar de cada escola. 

Cabe destacar que as alterações sofridas ao longo dos anos pela Informática 

Educativa são mudanças recentes e ainda em processo. São mudanças que contribuirão 

para repensar a prática, os objetivos, os tempos e espaços de aprendizagem. Claro, deve-

se considerar que essas mudanças se darão em cada canto do país conforme a estrutura e 

o compromisso de cada governo para que as políticas públicas se efetivem de fato. Na 

maioria das vezes, elas são debatidas, criadas, publicadas e nem sequer são 

implementadas de verdade. 

Nesse sentido, a Rede Municipal de Educação de São Paulo mostra que desde a 

década de 90 tenta desenvolver um projeto de levar a Informática Educativa às suas 

escolas com a finalidade de melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Para isso, 

preocupou-se com a construção do conhecimento pelo Programa de Laboratório de 

Informática em Educação, o que, segundo a prefeitura de São Paulo, teria propiciado um 

espaço favorável para a formação dos professores. Afirma um documento da SME: 

Considerou-se nessa época que a tecnologia também estivesse 

presente como uma ferramenta de aprendizagem, tanto dos processos 

de informação e como mediadora da relação pedagógica professor-

aluno e aluno-aluno; estruturadora de novos ambientes de 

aprendizagem que unem tanto o virtual e o presencial como o formal e 

o não-formal (SME, Orientações Curriculares 2010, p. 37). 

Assim, o termo “construcionismo” (SILVA, 1999) resumiu uma relação que 

decorreu da necessidade de se caracterizar a interação do aluno-objeto, mediada por 

uma linguagem de programação, como o Logo.  
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O professor Valente lembrou que a preocupação no ano de 1996, quando 

assessorou a Informática Educativa da PMSP, era o de formar a partir de preocupações 

básicas: como transformar o ensino/aprendizagem a partir da utilização dos recursos 

tecnológicos e da informática; como explorar o uso pedagógico da informática; 

ressignificar o papel do professor e da escola; debater sobre o papel do professor 

mediador e articulador da escola na Informática Educativa. 

Acredito que ainda nos dias atuais, o aluno seja o motivo de ser das escolas e 

continua sendo, mesmo com todas as contradições, as dificuldades ou os equívocos... 

Por isso, é necessário conhecer o que acontece no interior dos ambientes escolares para 

contribuir e possibilitar a busca de novas ideias, práticas e esperanças.  

Enfim, ao desenvolver esse trabalho não pretendemos reduzir, ou denunciar, ou 

ainda mostrar uma saída. E sim, nos aproximarmos da compreensão do que seria, de 

antemão, uma verdade, um mundo melhor, em relação a qual a análise se daria. Se 

quisermos um mundo melhor, teremos de inventá-lo, já sabendo que conforme vamos 

nos deslocando em sua direção, ele vai mudando de lugar. À medida que nos movemos 

para o horizonte, novos horizontes vão surgindo, num processo infinito. Mas ao invés 

de isso desanimar, é justamente isso que tem de nos botar, sem arrogância e o quanto 

antes ao caminho. (VEIGA-NETO, 2007, p. 26) 
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