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Dados preliminares: um diagnóstico das escolas de Pelotas/RS: 

 Para verificar a presença e/ou ausência de tecnologias nos processos pedagógicos 

escolares, realizamos (março a junho de 2008) um estudo diagnóstico de característica 

quantitativa, tipo survey. A coleta de dados foi feita através da aplicação de questionários a 

oitenta e quatro (84) escolas de ensino fundamental e médio da rede pública urbana de 

Pelotas/RS.  

Este levantamento inicial justifica-se, pois tivemos dificuldades em obter dados atuais 

e fidedignos sobre a realidade das tecnologias nas escolas de Pelotas. Num primeiro momento 

participamos de reuniões com o Núcleo de Tecnologia Educacional – NTE e com as 

Secretarias de Educação (5ª Coordenadoria Regional de Educação/CRE e Secretaria 

Municipal de Educação/SME). Os dados fornecidos por estes órgãos eram incompletos e 

divergiam dos dados disponibilizados pelo Ministério de Educação (MEC) e pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). No NTE, na CRE e na 

SME, os responsáveis demonstraram abertura para nossa pesquisa, e interesse em ter os dados 

por nós coletados, assumindo não terem informações atualizadas, uma vez que estavam com 

mudança de equipe coordenadora e desconheciam os levantamentos realizados pelos seus 

antecessores (aspecto este tanto presente na rede municipal, quanto na estadual).  
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Assim, de posse da listagem das escolas públicas urbanas
1
 de Pelotas (nomes de 

escolas, endereços, telefones e diretores) fomos, com o apoio de dez bolsistas de Iniciação 

Científica (CNPq, FAPERGS e voluntárias) e de três orientandos de Mestrado e Doutorado, 

no período de março a junho de 2008, visitar as escolas para aplicar um questionário e mapear 

a realidade existente em termos de TICs, laboratórios, número de professores e alunos, 

situação das tecnologias, entre outros aspectos. Em geral tivemos boa receptividade dos 

coordenadores, diretores e vice-diretores que responderam aos questionários.  

Percebemos que na região urbana de Pelotas há quarenta e oito (48) escolas estaduais e 

trinta e nove (39) escolas municipais de Educação Básica, num total de oitenta e sete (87) 

escolas públicas urbanas. Destas, conseguimos visitar oitenta e quatro (84), o que corresponde 

a 96,5% delas, conforme o quadro a seguir. As demais escolas não foram visitadas por 

questões internas da própria instituição ou de seus dirigentes. 

 

                Quadro I – Escolas públicas e urbanas de Pelotas/RS   

ESCOLAS EXISTENTES VISITADAS 

Estaduais 48 47 

Municipais 39 37 

Total 87 84 

                                     Fonte: questionário, 2008 

 

Das oitenta e quatro (84) escolas visitadas, 48,8% possuem laboratórios de informática 

e, destes, apenas 63,3% estão com conexão de internet, conforme Gráfico I. 

 

Gráfico I – Laboratórios de informática nas escolas públicas de Pelotas/RS 

                                                 
1
  Os dados das escolas estaduais foram fornecidos pela 5ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) e os 

dados das escolas municipais foram retirados de uma publicação da Secretaria Municipal de Educação de 

Pelotas: Fazer qualidade Social na Educação. Pelotas, SME, dezembro de 2004, sob a coordenação de um 

colega da FaE, quando Secretário de Educação. 



 3 

 
  Fonte: questionário, 2008 

 

 Ao serem perguntados sobre a origem dos recursos para montagem e manutenção dos 

laboratórios, os respondentes disseram que os recursos, em sua maioria, vieram de órgãos 

governamentais – PROINFO/NTE (Programa Nacional de Informática na Educação/Núcleo de 

Tecnologia Educacional) e Orçamento Participativo (46% das escolas estaduais e 43% das 

escolas municipais), como segunda fonte, indicaram que os recursos foram adquiridos com 

verbas da própria escola (23% das estaduais e 26% das municipais), e uma pequena parcela 

indicou que os laboratórios foram organizados com doações do BANRISUL (Banco do Estado 

do Rio Grande do Sul), da Polícia Federal e da Universidade Católica de Pelotas/ UCPEL, 

conforme Gráfico II. 

 

  Gráfico II – Origem dos recursos dos laboratórios de 

informática nas escolas públicas de Pelotas/RS 

 
  Fonte: questionário, 2008 
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 Apesar de vermos nos meios de comunicação uma ampla divulgação de que os órgãos 

governamentais estejam equipando as escolas com TICs, ainda em Pelotas (cidade distante 260 

km da capital do RS) temos a seguinte realidade. 

Quadro II - Situação das tecnologias nas escolas públicas de Pelotas/RS 

Escolas Estaduais Municipais Total 

 Total % total % Total % 

Existentes 48 100 39 100 87 100 

Visitadas 47 97,9 37 94,8 84 96,5 

Com laboratório de informática 29 61,7 12 32,4 41 48,8 

Com Internet no laboratorio 21 44,6 7 18,9 28 33,3 

Com TV/DVD/Vídeo 45 95,7 37 94,8 82 97,6 

Com parabólica 13 27,6 7 18,9 20 23,8 

Com som 46 97,8 36 97,2 82 97,6 

Com sala p/ TV/DVD/Vídeo 39 82,9 24 64,8 63 75,0 

Com outros laboratórios em condições de 

utilização 

17 36,1 10 27,0 27 32,1 

   Fonte: questionário, 2008 

 

 Os dados levantados até agora nos indicam que 48,8% das escolas públicas de Pelotas 

têm laboratório de informática e, nestes, apenas 33,3% estão com conexão de internet. Em 

relação às demais tecnologias, a situação altera-se um pouco. A maioria das escolas visitadas tem 

TV, DVD, vídeo (97,6%), som (97,6%) e salas específicas para estes recursos (75%) embora 

tenham dificuldades em termos de estrutura (sala com condições de uso e manutenção dos 

recursos). Os dados revelam que as escolas estaduais têm maior percentual de TICs, conforme 

gráfico III. 

 

Gráfico III – TICs nas escolas estaduais e municipais 

 
  Fonte: questionário, 2008 
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 Essa realidade indica algumas dificuldades em termos de ferramentas apontadas pelos 

responsáveis pelas escolas: diretores e coordenadores pedagógicos. Nesse contexto, destacamos 

três aspectos relatados pelos sujeitos escolares como maiores dificuldades encontradas nas 

escolas pesquisadas, entre elas: a falta de tecnologias/laboratórios, destacado por 28,5% dos 

responsáveis pelas escolas; a falta de recursos para manutenção dos laboratórios, por 19% 

destes responsáveis; e ainda, a inexistência de pessoas habilitadas/capacitadas para trabalhar 

com as TICs, observado por 17,8% dos responsáveis pelas escolas respondentes. 

Diante do exposto, algumas inquietações surgiram, levando-nos a questionarmos 

aspectos específicos como: o porquê do percentual de laboratórios existentes ser maior que o 

percentual de laboratórios em condições de utilização?  

 Constatamos, por exemplo, que muitas vezes, a escola recebe as tecnologias (por 

exemplo, do NTE/PROINFO), mas têm dificuldades para colocá-las em funcionamento e/ou 

realizar manutenção, pois não dispõe dos recursos materiais para tal, ou mesmo não tem 

autonomia financeira para contratar alguém para lhe prestar assessoria. Por outro lado, alguns 

dos recursos (tais como antena parabólica e/ sala específica para instalação e uso das TICs) 

dependem de convênios com a prefeitura e/ou outros órgãos que, no início, instalam as 

tecnologias, mas depois têm dificuldade de prestar manutenção.  

 Pode ser que as ferramentas estejam em maior quantidade nas escolas, mas os 

problemas ainda continuam. Um parêntese se faz necessário. Em 1999, minha primeira 

orientanda de mestrado
2
 levantou esta realidade em duas escolas do RS, obtendo indicadores 

semelhantes a estes: a tecnologia vem até a escola, mas sua manutenção e a capacitação dos 

professores para com ela trabalhar, ainda é deficiente.  

 A relação dos professores com as TICs é a que mais nos interessa pesquisar. Os 

entrevistados assinalaram que os docentes usam TV, vídeo e DVD. Desses, 22,6% docentes de 

escolas estaduais e 20% de escolas municipais utilizam os laboratórios de informática, conforme 

quadro a seguir. Neste momento os dados são apenas iniciais, uma vez que serão aprofundados 

numa próxima etapa.  

 

Quadro III – Professores e utilização dos laboratórios de informática nas escolas públicas 

de Pelotas 

     

                                                 
2
  ARMAS, Eliane. Um salto para o futuro, investigando a experiência de uma escola de Ensino 

Fundamental. Pelotas, Faculdade de Educação, 1999. (Mestrado em Educação) 
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 Fonte: questionário 2008 

 

 Numa rede que abarca quase cinqüenta e cinco mil (55.000) alunos e quase quatro mil 

(4.000) professores, ter um percentual de apenas 21% desses últimos usando os laboratórios de 

informática é um dado instigante para ser pesquisado, considerando a larga população que 

estudiosos e pesquisadores apontam como usuários dessas tecnologias na realidade atual, em 

especial pela população de jovens e crianças das diferentes classes sociais que lidam facilmente 

com elas.  

 Nessa realidade, o questionário evidenciou que os professores entendem as TICs como 

recursos indispensáveis ao trabalho docente. Assinalaram que as TICs possibilitam:  

* melhorar o ensino/aprendizagem, (destacado por 10,7% dos respondentes);  

* qualificar o trabalhos do professor, tornando as aulas mais interessantes para os alunos 

(destacado por 23,8% dos respondentes); e 

* enriquecer o processo pedagógico (observado por 10,7% dos responsáveis pelas escolas 

respondentes). 

 Muitas escolas têm poucos recursos, mas mesmo nessa situação conseguem realizar seu 

trabalho, conforme relatos a seguir:  

* “os professores usam seus computadores pessoais” fala de uma supervisora;  

* “a escola é esquecida, e não possui o que é perguntado no questionário”, depoimento da 

bolsista de pesquisa no diário de campo;  

* “as escolas pequenas são esquecidas”, fala de vice-diretor e diretor;  

* “a escola não tem telefone, imagine outras tecnologias”, depoimento da bolsista de pesquisa no 

diário de campo. 

 Nas escolas onde há laboratórios, eles são utilizados dentro de suas possibilidades, ou 

seja, ora a escola tem laboratório, mas não tem internet, ora tem laboratório e internet com 

apenas um (1) computador conectado à rede, ora têm laboratório que não é usado por falta de 

material e de pessoas especializadas, e ora têm computadores que “ficam isolados por falta de 

segurança” conforme depoimento de bolsista de pesquisa no diário de campo. 

 Os depoimentos a seguir evidenciam essa realidade: 

* “o mimeografo não está fora de moda na escola”,  fala de vice-diretora;  

* “o laboratório é aberto à tarde para os professores que têm coragem de usar”,  depoimento de 

bolsista de pesquisa no diário de campo; 

Escolas Visitadas Alunos Prof. Lab inf. Prof.  usam o lab de inf./% 

Estaduais 47 32.292 2.124 29 481 – 22,6% 

Municipais 37 22.549 1.740 12 353 – 20% 

Total 84 54.841 3.864 41 834 – 21,6% 



 7 

* “os professores utilizam os laboratórios da secretaria para pesquisar”, depoimento de bolsista 

de pesquisa no diário de campo; 

* “os computadores são para o uso dos professores”, fala de coordenadora pedagógica. 

 Não temos como propósito, neste momento, interpretar os dados, mas desvelar as 

evidências até agora encontradas na rede escolar pública de Pelotas, principalmente considerando 

a relação entre os docentes e as tecnologias, que é nosso propósito nesta pesquisa. A seguir, um 

gráfico que mostra as escolas cujos professores utilizam os laboratórios de informática. 

 

Gráfico IV – Escolas cujos professores utilizam o laboratório de informática 

 

        Fonte: questionário, 2008 

Vivemos hoje um período de transição. Um período de descobertas, incertezas, 

aproximações e distâncias, velocidades e complexidades em espaços e tempos reais, virtuais, 

limitados e ilimitados.  

 

 De acordo com Silva Filho, o processo de capacitação docente  

“para lidar com as situações novas (e em educação, de certa maneira, cada dia é „novo‟) 

não pode priorizar apenas a instrumentalização propriamente dita, com o manejo de 

certos apetrechos. Se quisermos dar mais conta dos desafios que a prática educativa 

requer superar, devemos investir uma parte substancial do esforço no sentido de propiciar 

uma vivência coletiva de práticas educacionais alimentadas pela reflexão acerca das 

situações vividas” (2000, p. 103, grifos do autor). 
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