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Introdução 

As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – 
TDICs, em especial a Informática Educativa tem sido um setores 
que mais tem crescido nos últimos anos. Em decorrência disso, 
constata-se que, o computador tem entrado cada vez mais cedo na 
vida das pessoas, em todos os ramos. 

Com a Educação não seria diferente. Pesquisadores, profes-
sores e gestores se preocupam com os efeitos de diferentes meios 
de comunicação sobre o desenvolvimento cognitivo de crianças e 
adolescentes. Computadores, lousas digitais, tablets, notebooks são 
a “nova onda” da educação do século XXI. Enquanto as escolas par-
ticulares travam uma “guerra fria” entre si, procurando saber quem 
traz a maior inovação tecnológica para sala de aula, a escola pública 
ainda engatinha quanto ao uso das TDICs. Diante dessa realidade 
questiona-se: Como vem o ocorrendo o processo de incorporação da 
tecnologia no currículo das escolas públicas municipais de Fortaleza?

O objetivo deste estudo será descrever o processo de infor-
matização das escolas públicas municipais de Fortaleza (1992-
2012) enfocando os aspectos históricos e sociais. O interesse em 
estudar esta temática surgiu da experiência das autoras, no magis-
tério público municipal, no acompanhamento e na gestão do LIE 
– Laboratório de Informática Educativa. Percebe-se a carência de 
fontes históricas a respeito da implantação da tecnologia educacio-
nal no Estado do Ceará, com ênfase nas escolas públicas. 
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A metodologia adotada foi a pesquisa a pesquisa documental, 
apoiada por relatos orais de professores-formadores do Centro de 
Referencia do professor. A coleta de dados ocorreu no período de 
abril a maio de 2012 e enfocou o período de 1992-2012. A escolha 
deste corte histórico, reflete-se no atual momento, em que tanto a 
Secretaria Municipal de Educação discute a atualização e a reformu-
lação das Diretrizes Curriculares relacionadas ao eixo tecnológico. 

Para fins didáticos, este artigo foi dividido em duas partes, 
na primeira é apresentado algumas reflexões acerca da tecnologia 
como instrumento para ensinar e aprender. Em seguida, será apre-
sentado o percurso histórico da incorporação das tecnologias, des-
tacando-se o PMIE – Programa Municipal de Informática Educativa, 
documento norteador das políticas públicas de inclusão digital nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza. 

O Uso da Tecnologia para Ensinar e Aprender 

A sociedade contemporânea vivencia grandes transforma-
ções, promovidas pelo avanço da tecnologia, em especial, as rela-
cionadas aos meios de comunicação e informação. Novos hábitos, 
novas relações, novas formas de se comunicar se descortinam no 
ensino de ciências. 

As chamadas TDICs – Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação – estão desterritorializando a instituição escolar. As 
mídias estão tão presente no cotidiano juvenil, que alguns autores 
como Monteiro (2010) acreditam que a cultura midiática se cons-
titui a primeira com que o aluno tem contato em seu meio social, 
mesmo antes de entrar na escola. Assim, independentemente da re-
gião do país, da classe social, os jovens passam, em menor ou maior 
grau, por experiências anteriores com multiplicidade de mídias, 
com destaque pra Internet.

A verdade é que a Internet talvez seja o grande marco cultu-
ral-tecnológico da virada do século XXI. O que antes era privilégio 
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de poucos, que podiam viajar e adquirir livros em outros países, 
agora está ao alcance de um “clique”. Resenhas, artigos, teses, revis-
tas, jornais internacionais, imagens, vídeos e até mesmo aconteci-
mentos em tempo real estão disponíveis na Web. 

O modelo baseado na concepção tradicional de ensino, em 
que o professor é o único detentor do conhecimento, o aluno um 
ser passivo, e os principais instrumentos de trabalho são o giz, a 
voz, e o livro didático, está fadado à extinção. Contudo, isso não sig-
nifica que devemos aposentar os gizes, mas é importante ressaltar 
que a atual modernização, refletida pela TV, Internet, celulares, ta-
blets, acabou por criar uma geração acostumada com um alto grau 
de interatividade. O professor não se sente bem frente esta nova 
realidade. “Muitos professores temem perder o emprego, outros se 
apavoram quando são pressionados a lidar com equipamentos ele-
trônicos.” (LIBÂNEO,2002, p.14). 

É importante deixar claro que estes recursos não substituem 
o professor. Os recursos midiáticos contribuírem para aumentar a 
participação dos alunos e a interação entre eles, despertando habi-
lidades, competências, atitudes, valores, motivando o diálogo, en-
fim, promovendo a construção do conhecimento. A Educação não 
deve nem pode desprezar este fato da realidade, nem agir como se 
a tecnologia não fizesse parte do cotidiano. É preciso levar em con-
ta que os alunos de hoje serão os profissionais de amanha, quando 
a sociedade será cada vez mais informatizada e dependente das tec-
nologias que irão surgir. 

Educar hoje significa, entre outras formas, preparar para de-
sempenhar funções numa sociedade cada vez mais tecnológica. As-
sim novas competências e habilidades são exigidas do trabalhador 
do século XXI, cuja lista referendada pela Unesco, coincide com as 
necessidades da educação para este século, dentre os quais: “em-
preendedorismo, sociabilização, flexibilidade, a criatividade, res-
ponsabilidade, informação, comunicação e tecnologia” (MUSSAK, 
2003 p.49). Portanto, familiarizar-se com as novas tecnologias é 
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fundamental para se inserir na Sociedade da Informação, indepen-
dente da idade, nível cultural e condição social.

Uma qualidade nova de autodidaxia está desafiando a es-
cola contemporânea e, por consequência, estremece todo 
o campo da educação, em especial, a formação de profes-
sores, que não se sentem aptos a utilizar a tecnologia na 
escola, com a mesma maestria que seus educandos. “Para 
isso, é necessário não apenas investir em equipamentos e 
formação de professores, mas antes de tudo re-inventar a 
pedagogia com base em estudos e pesquisas que ajudem a 
compreender como as crianças aprendem hoje.” (BELLONI; 
GOMES, 2008 p. 726)

Independente da abordagem, o fato é que as escolas sejam 
particulares ou públicas de todo mundo estão paulatinamente, in-
troduzindo a tecnologia em sala de aula. Por isso, como assevera 
Perrenoud (2000, p. 125), “a escola não pode ignorar o que se passa 
no mundo. Ora, as novas tecnologias da informação e da comuni-
cação transformaram espetacularmente não só nossa maneira de 
comunicar, mas também de trabalhar, de decidir e de pensar”. 

Quanto a aplicação da tecnologia em sala de aula, os Parâ-
metros Curriculares Nacionais PCN, (BRASIL, 1998 p. 140-141) 
esclarece-se que “o uso da tecnologia, na escola, só tem sentido, se 
proporcionar melhorias na qualidade de ensino, uma vez que sua 
simples adoção não é sinônimo de maior qualidade na educação, 
principalmente se essa prática estiver presa à recepção e à me-
morização de informações.” Corroboramos com o pensamento de 
Castro-Filho (2007), ao afirmar que “atualmente, não se questiona 
mais sobre utilização de tecnologia na escola, mas sim, sobre quais 
as tecnologias mais apropriadas e como as mesmas devem ser uti-
lizadas.” A esse respeito, Rocha (2008) nos alerta que compete ao 
professor e aluno explorarem ao máximo todos os recursos que a 
tecnologia nos apresenta, de forma a colaborar mais e mais com a 
aquisição de conhecimento. Ressalta-se ainda que: 
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O educando é antes de tudo, o fim, para quem se aplica o de-
senvolvimento das práticas educativas, levando-o a se intei-
rar e construir seu conhecimento, por intermédio da intera-
tividade com o ambiente de aprendizado. Assim, é papel da 
escola democratizar o acesso ao computador, promovendo 
a inclusão sócio-digital de nossos alunos. É preciso também 
que os dirigentes discutam e compreendam as possibilida-
des pedagógicas deste valioso recurso. Contudo, é preciso 
estar conscientes de que não é somente a introdução da 
tecnologia em sala de aula, que trará mudanças na aprendi-
zagem dos alunos, o computador não é uma “panacéia” para 
todos os problemas educacionais. (ROCHA, 2008 p.6) 

De fato, diante dos desafios impostos ao educador do século 
XXI, é ingenuidade acreditar que a tecnologia é capaz de solucionar 
problemáticas que há anos continuam arraigadas a nossa práxis pe-
dagógica, como a exclusão, a desigualdade social, as altas taxas de 
evasão e reprovação. Pesquisadores (VALENTE, 2002, KESKI, 2004, 
CASTRO-FILHO, 2007, ROCHA, 2008) apontam que os educadores 
têm dificuldade de incorporar as tecnologias a prática docente. As-
sim, embora a tecnologia fora da escola, avança rapidamente em 
todos os setores, percebe-se na sala de aula, esta caminha a passos 
lentos. 

Nesta nova conjuntura, o educador precisa resignificar sua 
prática, onde o aluno torna-se o foco do processo de ensino e apren-
dizagem. O professor deixa seu papel de detentor do conhecimento 
para se tornar um mediador, criando condições para que os edu-
candos articulem, questionem, escrevam, leiam e discutam. Neces-
sita considerar o conhecimento e as experiências prévias dos edu-
candos, instigando-os à curiosidade, à dúvida, ao questionamento, 
à pesquisa, à investigação, à reflexão, à criação de um ambiente co-
laborativo, no qual o professor, além de ensinar, aprende, e o aluno, 
além de aprender, ensina. Desta forma, as novas tecnologias ajudam 
a romper com a visão cristalizada do professor como provedor de 
informação e do aluno como usuário consumidor. 
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O Programa de Informática Educativa da Prefeitura Municipal de Fortaleza 

A concepção: o Programa Nacional de Informática na Educação – PROINFO
 
Oficialmente, o Programa Nacional de Informática na Edu-

cação – ProInfo é um programa educacional criado pela Portaria nº 
522/MEC, de 9 de abril de 1997, para promover o uso pedagógico 
da informática na rede pública de ensino fundamental e médio. Os 
principais objetivos do PROINFO são melhorar a qualidade do pro-
cesso de ensino-aprendizagem; possibilitar a criação de uma nova 
ecologia cognitiva nos ambientes escolares mediante incorporação 
adequada das novas tecnologias da informação pelas escolas; pro-
piciar uma educação voltada para o desenvolvimento científico e 
tecnológico; e, educar para uma cidadania global numa sociedade 
tecnologicamente desenvolvida.

A Prefeitura Municipal de Fortaleza iniciou suas ações volta-
das para a Informática Educativa em 1992 quando apresentou ao 
Ministério de Educação o projeto de um laboratório de Informática 
para fins educativos. A proposta apresentada fazia parte da implan-
tação do Centro de Enriquecimento Curricular que seria instalado 
em um prédio construído na época para a escola ambiental Dra. 
Francisca Canito da Frota e destinado aos alunos das 7as e 8as séries 
do ensino fundamental das escolas públicas municipais. 

O projeto foi aprovado com alterações substanciais. O labo-
ratório de informática e outros equipamentos foram financiados 
pelo FNDE/MEC. Em 1994 instalou-se o primeiro laboratório de in-
formática com 05 (cinco) computadores com objetivo de aprofun-
dar os ensinos de ciências e matemática, iniciação profissional em 
informática além de atividades voltadas para a arte, esporte e lazer.

No ano seguinte surgiu o Projeto SEMEAR voltado para o tra-
balho com crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e 
social. Como esses alunos possuíam escolaridade diversas, surgiu 
a necessidade de redirecionar o uso do laboratório como apoio à 
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parte educativa, com a aquisição de softwares educativos. Por in-
termédio do Projeto Escola do Futuro, foram capacitados profes-
sores, ficando definidas as linhas de atendimento do laboratório: 
curso de operador de microcomputador para alunos de 7as e 8as 
séries e curso de informática aplicada à educação para os alunos do 
projeto SEMEAR. A proposta visava a formação profissionalizante 
com aulas “copiadas” de apostilas do ensino técnico sem nenhum 
viés pedagógico.

Em 1997, foram iniciadas as discussões acerca do Progra-
ma de Informática Educativa na Rede Municipal de Ensino (PMIE). 
Neste mesmo ano foi possível a ampliação do primeiro LIE com a 
doação de 08 (oito) computadores pelo Projeto Kidlink, e a criação 
de uma Khouse “uma casa de portas abertas para beneficiar jovens 
que não tenham acesso à internet”, inovação educacional da rede 
Kidlink. 

Em 1998, por intermédio do Programa de Informática na 
Educação – PROINFO/MEC e SEDUC – a Prefeitura Municipal de 
Fortaleza foi beneficiada com a instalação de 65 (sessenta e cinco) 
computadores em 07 (sete) escolas municipais de Regionais distin-
tas, tendo como requisito básico a capacitação de professores no 
primeiro curso de Especialização em Informática Educativa, reali-
zado em parceria com a Universidade Federal do Ceará – Faculdade 
de Educação – FACED/UFC, equipe comandada pelo professor Her-
minio Borges Neto, formando na época, seis professores multiplica-
dores que iriam atuar no NTE – Núcleo de Tecnologia Educacional.

No mesmo ano a Prefeitura Municipal de Fortaleza com in-
tuito de revitalizar o centro histórico da cidade e dentro do plano de 
ação, construíram no antigo prédio do Mercado Central a biblioteca 
Virtual Moreira Campos. Neste centro de estudos, agora todo mo-
dernizado, foi concentrados o núcleo de tecnologia educacional do 
município (NTE), destinado a pesquisas, o Centro de Referencia do 
Professor, com laboratórios exclusivos e cursos gratuitos para do-
centes da rede oficial na área de tecnologia educacional, o AVE – Am-
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biente Virtual de Ensino, com oficinas destinados a alunos da rede 
municipal, um telecentro oferecendo acesso livre a Internet para a 
população além de uma galeria de arte. O projeto levou dois anos 
para sair do papel, sendo inaugurado em meados do ano de 2000. 

A chegada no novo milênio e a necessidade de formação 

A chegada no novo milênio trouxe consigo novos desafios, 
entre eles a formação docente. Em 1999, em parceria com o Institu-
to de Software do Ceará – INSOFT, foram capacitados em curso de 
120 horas, 21 (vinte e um) professores que atuaram em 07 (sete) 
laboratórios de informática. 

Em 2001 foi elaborado o Plano Municipal de Informática 
Educativa (PMIE), documento norteador das ações em prol da in-
formática educativa no município. Para a elaboração deste plano 
foram realizados encontros no Laboratório de Pesquisa Multimeios 
da Faculdade de Educação da UFC e na Coordenadoria de Educação 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) atual-
mente SME – Secretaria Municipal de Educação. 

No mesmo ano houve a Inauguração do Centro de Referên-
cia do Professor, uma ilha de inclusão digital, que oferecia cursos, 
oficinas e acesso a internet gratuitamente para docentes e alunos 
da rede municipal de Fortaleza. É importante afirmar que desde 
a sua inauguração já foram capacitados cerca de 1500 profissio-
nais do magistério municipal, sendo destes, 327 foram qualifica-
dos para atuar nos laboratórios de Informática Educativa – LIE 
(SME, 2009). 

A partir de 2004, surgem as primeiras ações efetivas na área 
de tecnologia educacional, desenvolvidos pela SME. A primeira 
ação foi a implementação de sistema informatizado de matrícula 
a partir do ano letivo de 2005 (as matriculas online), destinados 
a controlar a matricula dos alunos da rede municipal. Posterior-
mente, ao sistema de matricula foi universalizado, tendo todas as 
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escolas uma senha de acesso, o qual pode quantificar dados como 
evasão, vagas ociosas em unidades de ensino, lotação de professo-
res dentre outras ações administrativas. É oportuno comentar que 
cada escola recebeu um computador destinado exclusivamente 
para a secretaria.

Outra ação importante foi a elaboração de portal oficial para 
a divulgação dos dados e notícias da área de Educação e a ligação 
da Internet nos laboratórios de informática educativa das escolas 
da rede municipal por intermédio de banda larga (Convênio com a 
Telemar – OI Velox).

Em 2005 por intermédio do Programa Projovem, houve am-
pliação do parque tecnológico das escolas municipais. A escola para 
participar do projeto cederia o espaço físico (salas de aulas), aco-
lhendo a clientela do Projovem durante dois anos letivos e findado 
este período a escola receberia em contrapartida, um laboratório de 
informática equipado com dez maquinas novas e uma impressora.

Uma das ações que geraram mais controvérsia nesse perío-
do foi quando a Prefeitura Municipal decidiu por meio do PAFOR – 
Plano de Ação de Fortaleza, adotar o sistema Operacional Linux em 
todos os laboratórios de informática. Apesar das críticas iniciais ao 
modelo implantado pela PMF, a adoção da plataforma livre, trouxe 
entre as principais vantagens, a redução dos custos com licenças e 
compras de softwares, possibilitando a ampliação do parque tecno-
lógico de 7 LIEs em 2001 para 232 laboratórios de informática no 
ano de 2009. Por outro lado, impôs aos professores a necessidade 
de formação e qualificação em software livre. Em parceria com a 
Universidade Federal do Ceará foram ofertados duas turmas de es-
pecializações em Informática Educativa e três turmas de especiali-
zação em Mídias em Educação aos docentes municipais.

Em 2011, Fortaleza, juntamente com Sobral foi contemplada 
com o projeto UCA – Um Computador por Aluno. Em caráter expe-
rimental, a Escola Municipal Monteiro Lobato, localizada no bairro 
Jose Walter iniciou as atividades com os computadores portáteis. 
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Em 2013, com SME com a portaria 045/2013, retirou os pro-
fessores do LIE para lotação em salas de aulas convencionais. Des-
de então, os laboratórios embora não esteja fechados estão sendo 
subutilizados, pois sem a presença do professor responsável pela 
mediação da aprendizagem no ambiente prejudicando professores 
e alunos. 

Chagas, Santana e Brito Neto (2003) pesquisaram o cotidia-
no do professor do LIE e perceberam que inúmeras são as dificulda-
des impostas por esse modelo, destacando-se: a falta de concepção 
pedagógica do LIE, como espaço da aprendizagem, carência de pro-
fessores para atuar com tecnologia na escola, ausência de uma pro-
posta pedagógica do LIE, deficiência na estrutura física e no acesso 
Internet, falta de apoio do corpo-gestor para implementação da 
tecnologia educacional na rotina escolar, e principalmente, o receio 
dos professores em adotar no currículo escolar. 

Ressalta-se que o LIE é o único espaço da escola pública, 
onde é possível realizar as primeiras incursões sobre tecnologia di-
gital. Todavia, é oportuno comentar que o LIE só é útil para escola 
se estiver vinculado ao seu Projeto Pedagógico. Se todos que fazem 
a escola tiverem clareza de sua finalidade, o LIE pode trazer bons 
frutos. 

Considerações Finais

A pesquisa na área da informática educativa tem evoluído 
bastante nos últimos anos, mas ainda há muito que se caminhar e 
são muitos os desafios. As experiências com ambientes de aprendi-
zagem informatizadas são ainda incipientes e localizadas. Há tam-
bém muitas questões que precisam ser resolvidas, tanto no aspecto 
pedagógico destes produtos quanto nos aspectos tecnológicos e 
financeiros.

Muitas são as possibilidades e também os riscos envolvidos 
quando se fazem uso das tecnologias educacionais. Contudo, é pos-
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sível afirmar com segurança que as vantagens se sobrepõem aos 
riscos, e que o computador desempenha um papel importante na 
aquisição de competências e habilidades a serem objetivadas nas 
diferentes áreas do Ensino Médio e do Ensino Fundamental. Toda-
via, precisa-se ser cautelosos, para que o computador não mascare 
velhas práticas educacionais, bastante conhecidas como o ensino 
conteudista, centrado apenas na transmissão de conteúdo, sem re-
flexão. É importante que o professor conheça essas ferramentas, 
apoie, contribua para a utilização da tecnologia educacional na es-
cola, desmistificando o uso do computador como algo intangível. 
No cotidiano escolar a informática pode contribuir para tratar os 
conteúdos de forma contextualizada, ganhando significado, ainda 
que as informações veiculadas possam conter superficialidades. 

Percebeu-se que Fortaleza, tem conseguido nos últimos 
anos, ampliar seu parque tecnológico e tem procurado investir na 
capacitação de professores para a tecnologia educacional ainda 
não foi suficiente fazer uma revolução na educação local. Somente 
colocar os computadores na escola não é suficiente para se efetivar 
uma política que de fato, atenda as minorias, e consiga diminuir o 
fosso da desigualdade social, ampliada pela falta e/ou acesso as 
tecnologias. 

Conclui-se que embora, o processo de incorporação da tec-
nologia educacional possua e duas décadas de existência, ainda 
existem diversos desafios impostos a realidade da escola pública 
local, destacando-se a capacitação dos docentes para atuar dentro 
desta nova realidade, maior participação dos gestores escolares e 
maior valorização deste espaço pela Secretaria Municipal de Edu-
cação como um local promotor de mudanças significativas na es-
cola. O grande desafio da atualidade consiste em trazer essa nova 
realidade para dentro da sala de aula, o que implica em mudar, de 
maneira significativa, o processo educacional como um todo. 
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