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Abstract. In this paper, we verified how the free software based operating  
system Linux Educacional and other free software are used by teachers and  
coordinators of Computer Labs in Elementary Education at Schools in Sinop  
City – MT. The objectives of this study were to analyze the subjects involved in  
the  teaching-learning process  using  the Linux Educacional,  so  that  it  was  
possible to understand how relations are established between the Municipal  
Technological Center, the coordinators of those Computer Labs and teachers,  
analyzing  the  qualification  processes  and  continued  education  for  
professionals who use Linux Educacional.

Resumo. Neste  artigo,  verificou-se  de  que  forma  é  utilizado  o  sistema  
operacional baseado em software livre Linux Educacional e outros softwares  
livres pelos professores e coordenadores dos Laboratórios de Informática no  
Ensino Fundamental nas Escolas da Rede Municipal do Município de Sinop –  
MT.  Os  objetivos  dessa  pesquisa  analisaram  os  sujeitos  envolvidos  no  
processo ensino-aprendizagem utilizando o Linux Educacional de forma que  
fosse  possível  compreender  como  são  estabelecidas  as  relações  entre  o  
Núcleo  Tecnológico  Municipal,  os  coordenadores  dos  Laboratórios  de  
Informática  e  os  professores,  analisando  os  processos  de  capacitação  e  
formação continuada aos profissionais que utilizam o Linux Educacional.

1. Introdução

Atualmente, começa a ganhar força um conceito que amplia a noção de exclusão digital 
e a vincula ao acesso à rede mundial de computadores. Conforme descrito no sítio sobre 
Software Livre  do  Governo  Federal  “[...]  a  ideia  corrente  é  que  um  computador 
desconectado tem uma utilidade extremamente  restrita  na  era  da  informação,  acaba 
sendo utilizado quase como uma mera máquina de escrever”.2

O uso do software nas escolas brasileiras vai se ampliando gradativamente e se 
apresentando como uma importante ferramenta de apoio à prática docente, como foi 
observado na pesquisa realizada nas Escolas do Município de Sinop, no Estado de Mato 
Grosso.  De  que  forma  os  trabalhadores  da  educação  estão  utilizando  o  Linux 
Educacional  –  LE?  Existem  dificuldades  em  sua  utilização?  Esses  trabalhadores 

1 Este artigo é resultado do trabalho da Pós-Graduação Lato Sensu em “Docência no Ensino Superior”, 
sob  orientação  da  Professora  Dra.  Sandra  Luzia  Wrobel  Straub,  líder  do  Grupo  de  Pesquisa 
“Educação  Científico-Tecnológica  e  Cidadania”  da  Universidade  do  Estado  de  Mato  Grosso  –  
UNEMAT.

2 Disponível em: http://www.softwarelivre.gov.br/artigos/artigo_02/. Acesso em 01 Dez. 2011
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conhecem e compreendem as políticas e diretrizes norteadoras do Programa Nacional de 
Tecnologia Educacional – ProInfo e do Núcleo Tecnológico Municipal – NTM no que 
diz  respeito  a  adoção  de  software livre?  Os  professores  e  coordenadores  dos 
Laboratórios de Informática – L.I., participaram efetivamente das escolhas e decisões?

2. A Sociedade da Informação, Governo Eletrônico e o Software Livre

Nas últimas duas décadas do século XX, e, principalmente na primeira década do século 
XXI,  entrar efetivamente para a  “Sociedade da Informação” passou a ser entendido 
como uma nação  determina  o  seu  grau  de  desenvolvimento.  No  Brasil,  a  primeira 
iniciativa foi o lançamento do programa “Sociedade da Informação”, através do Decreto 
no 3.294, de 15 de dezembro de 1999, que tinha o objetivo de “viabilizar a nova geração 
da internet e suas aplicações em benefício da Sociedade Brasileira”. Em decorrência 
desse esforço, foi publicado em setembro de 2000 o “Livro Verde”, que segundo as 
palavras, do então Ministro de Ciência e Tecnologia, Ronaldo Mota Sardenberg,

[...]  contempla  um  conjunto  de  ações  para  impulsionarmos  a 
Sociedade da Informação noBrasil em todos os seus aspectos: ampliação do 
acesso, meios de conectividade, formaçãode recursos humanos, incentivo à 
pesquisa e desenvolvimento, comércio eletrônico, desenvolvimento de novas 
aplicações. (2000, p. 6)

É necessário tratar da inclusão digital com base nos direitos de comunicação e 
interação,  voltada  à  cidadania  proporcionada  pelo  acesso  às  redes.  Ainda,  é 
imprescindível uma inclusão digital voltada à educação, que fomente uma inteligência 
coletiva capaz de alterar a formação sociocultural dos jovens.

A adoção de programas de computador de código fonte aberto, denominados 
softwares  livres,  tem sido  uma  tendência  no  Governo  Federal.  Várias  ações  foram 
deflagradas por órgãos federais, iniciando-se no primeiro mandato do governo Lula e 
intensificando-se no segundo. Tal decisão não foi tomada ao acaso. Falcão, Souza e 
Arguelhes  (2007)  relacionam  software livre  com  os  princípios  constitucionais.  Tal 
estudo analisa primeiramente três dimensões do  software livre,  a  saber:  a  dimensão 
jurídica,  a  pública  e  epistemológica,  sempre  considerando  quatro  princípios 
constitucionais  princípio  democrático,  publicidade,  função  social  da  propriedade  e 
soberania.

Na  dimensão  jurídica,  foram  analisados  aspectos  sobre  o  modelo  de 
licenciamento de  software mais adequado e justo para a administração pública. Seria 
necessário um modelo de contrato diferente do tradicional, de cessão de uso ou mesmo 
de  venda,  mas  que  transferisse  o  conhecimento,  a  tecnologia  envolvida,  para  a 
administração pública. O modelo de licenciamento do  software livre possui algumas 
características singulares que o difere do tradicional. Nele, são concedidas ao usuário, 
que também pode ser autor, as quatro liberdades3 básicas do  software livre. Ele pode 
usar, adaptar, distribuir e aperfeiçoar, mas também é obrigado a compartilhar todas as 
alterações  e  aperfeiçoamentos  juntamente  com  uma  cópia  da  licença  que  obriga 
qualquer outra pessoa a fazer o mesmo. Daí decorre a denominação de licenciamento 
em rede, pois torna institucional a livre reprodução de inovações no software em cadeia.

3  Verificar em http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pt-br.html. Acesso em 24 Mai. 2012.
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O  caráter  inevitável  do  contrato  em  rede  é  a  criação  coletiva  de  um 
conhecimento  não  apropriado  por  qualquer  das  partes,  mas  pela  coletividade,  pela 
comunidade em geral. O contrato em rede viabiliza um modo colaborativo acumulativo 
de produção do conhecimento. Ao mesmo tempo em que se apresenta uma necessidade 
individual  de  informatização,  há  também  o  interesse  do  estado  na  produção  da 
inovação, que é de interesse geral e nesse sentido, o contrato em rede torna-se um bom 
exemplo de como almejar o objetivo fundamental estabelecido no artigo 3º, inciso I da 
Constituição Federal: “construir uma sociedade livre, justa e solidária”. Por este motivo, 
Falcão, Souza e Arguelhes (2007, p. 22) nos dizem que

[...]  no contrato em rede, existem três consequências principais, cada uma 
referindo-se  a  uma  dimensão  específica  do  software livre.  Uma 
consequência jurídica de direito privado, restrita à alocação do conhecimento 
entre as próprias partes contratantes. Uma consequência de política pública, 
referente  ao  atendimento  das  demandas  de  informatização.  E  uma 
consequência  epistemológica  referente  à  consolidação  de  um  modo  de 
produção de conhecimento colaborativo acumulativo.

Sob a dimensão de política pública, é necessário primeiramente considerar que 
as soluções de  software tratavam de uma demanda de caráter público,  da gestão do 
Estado, da máquina administrativa, custeada com recursos oriundos dos impostos pagos 
pelos cidadãos. Nesse sentido, e seguindo aos princípios estabelecidos no artigo 37 da 
Constituição, que nos diz que a administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, temos 
que os conceitos já abordados do software livre atendem à esses princípios. Além disso, 
atendem também às diretrizes dispostas nos artigos 218 e 219 da Constituição Federal, 
que  visam incentivar  a  pesquisa  e  a  capacitação  tecnológica  e  o  mercado  interno, 
constituído  como  patrimônio  nacional,  através  da  autonomia  tecnológica, 
respectivamente.

Quanto  a  dimensão  epistemológica  abordada  por  Falcão,  Souza  e  Arguelhes 
(2007), observa-se que os modos atuais de se produzir e distribuir conhecimento exigem 
cada  vez  mais  que  as  equipes  trabalhem  de  forma  transdisciplinar,  muitas  vezes 
temporariamente, geograficamente distantes uns dos outros. Assim como a sociedade 
mudou sua forma de produzir e distribuir  bens consumíveis,  também a forma como 
produz e  distribui  conhecimento  vem sendo profundamente  alterada,  principalmente 
pelas redes.

Hoje o indivíduo pouco ou nada avança,  sendo apenas sujeito de si  mesmo, 
senão que participe e produza em equipes,  para um bem comum. Ele não é mais o 
principal ator, único responsável pela criação e difusão de determinado conhecimento. 
É, na verdade, mais um ator, entre os vários atores que constituem a vasta comunidade 
criativa e interconectada, como Castells (1999, p. 499) nos indica quando afirma que a 
nova economia está organizada em torno de redes globais de capital, gerenciamento e 
informação cujo acesso a know-how tecnológico é importantíssimo para a produtividade 
e a competitividade. Fazem parte dessas redes globais as universidades, os centros de 
pesquisa, as empresas, as fundações e institutos, as firmas de consultoria, os governos. 
Assim, Castells (ibid, p. 565) conclui que as redes constituem a nova morfologia social 
de  nossa  sociedade  e  a  difusão  da  lógica  de  rede  modificam  substancialmente  a 



operação e os resultados do processo de produção, experiência, poder e cultura.

Os conceitos de contrato em rede, do compartilhamento obrigatório e da abertura 
do código-fonte que o software livre possui, quebram os paradigmas do novo processo 
de produção e principalmente, de distribuição de conhecimento, possibilitando aos seus 
participantes a construção da inovação, viabilizando de modo definitivo a produção em 
rede e constituindo, assim, um modo colaborativo e acumulativo jamais experimentado 
pela sociedade global.

3. O ProInfo e o uso do Software Livre

O ProInfo vem priorizando a utilização de tecnologias abertas, principalmente o sistema 
operacional Linux Educacional – LE, a partir do ano de 2006, conforme descrição da 
composição dos laboratórios, na página web4 do ProInfo. De fato, o LE é hoje a maior 
iniciativa  de  distribuição  e  capacitação  educacional  desenvolvido  com  o  sistema 
operacional Linux em todo o mundo, de acordo com o informativo “Brasil por Dentro – 
Educação5”, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

Quando uma escola opta em adotar uma plataforma, um sistema operacional e 
demais  aplicativos  que  tornarão  possíveis  o  uso  dos  recursos  computacionais  pelos 
professores e alunos, é necessário que hajam motivos plausíveis. Os motivos podem ser 
técnicos, econômicos, políticos ou sociais. Na página6 da comunidade do LE no Portal 
do Software Público, consta o seguinte:

O  Linux  Educacional  é  uma  solução  de  software  que  colabora  para  o 
atendimento dos propósitos do ProInfo de forma a favorecer ao usuário final 
no  que  se  refere  ao  uso  e  a  acessibilidade  da  mesma,  bem  como  ao 
responsável pelo laboratório no que se refere a manutenção e atualização da 
solução.

Já na página7 do LE do Centro de Computação Científica e  Software Livre – 
C3SL da Universidade Federal do Paraná, atual mantenedora do projeto, diz que o LE 
tem como objetivo facilitar a utilização de software livre em ambientes de informática 
voltados para a educação, proporcionando aos técnicos, professores e alunos uma maior 
liberdade de personalização do ambiente.

Em ambos os casos, verificamos uma grande preocupação no sentido de facilitar 
o trabalho dos técnicos no que concerne a manutenção e atualização do sistema e de 
promover  e  facilitar  o  acesso  e  a  personalização  do ambiente  pelos  professores.  O 
software livre é apresentado como a solução para todos os problemas, principalmente os 
relacionados ao custo de aquisição e manutenção dos sistemas. Entretanto, a principal 
função do LE é servir como ferramenta facilitadora no processo ensino-aprendizagem. 
A utilização dos computadores dos L.I. das escolas públicas do município de Sinop – 
MT segue essa indicação principal do ProInfo que é, segundo Straub (2009, p. 36),

4 Verificar  em  http://portal.mec.gov.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=237&Itemid=469. Acesso em 21 Jun. 2012.

5  Verificar em http://www.brasil.gov.br/navegue_por/noticias/textos-de-referencia/educacao-no-brasil. 
Acesso em 21 Jun. 2012.

6 Verificar em: http://www.softwarepublico.gov.br/ver-comunidade?community_id=11809207. Acesso 
em 01 Dez. 2011.

7  Disponível em http://linuxeducacional.c3sl.ufpr.br/. Acesso em 01 Dez. 2011.
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http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=237&Itemid=469
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=237&Itemid=469


[...] de que o computador seja usado como ferramenta pedagógica, em seu 
objetivo  de  promover  o  desenvolvimento  e  o  uso  da  telemática  como 
ferramenta  de  enriquecimento  pedagógico,  visando  entre  outros  aspectos, 
melhorar a qualidade do processo ensino-aprendizagem.

Não está  claro entretanto,  tanto no site  do ProInfo,  quanto do Ministério  da 
Educação,  como  foi  formalizada  a  decisão  sobre  optar  pelo  LE,  nem  mesmo  na 
instância do NTM de Sinop, nem em qualquer outra instância, estadual ou federal.

No documento intitulado Diretrizes do Programa Nacional de Informática na 
Educação (ProInfo), na seção “Definição de especificações técnicas”,  é afirmado que 
os  computadores  operam,  em  várias  versões,  uma  interface  gráfica  do  tipo  MS-
Windows e um conjunto integrado de software para automação de escritórios composto, 
em geral, por editor de textos, planilha de cálculo eletrônica, gerenciador de banco de 
dados relacional e gerador de apresentações. Os termos “software livre” ou “Linux” não 
aparecem portanto, em nenhuma parte do documento.

No ano de  2002,  através  do documento  ProInfo:  Perspectivas  e  desafios  – 
Relatório preliminar de avaliação (p.  56),  elaborado pelo MEC/SEED/ProInfo em 
conjunto com a Universidade de Brasília – UnB, em termos de sistemas operacionais, 
foi possível observar que

[...] segundo os técnicos, a maioria dos laboratórios (68,1%) utiliza somente 
sistemas operacionais proprietários ou comerciais. A utilização de ambos os 
sistemas foi referida por 28,6% dos técnicos. O uso exclusivo de sistemas 
operacionais livres (gratuitos) é marginal (3,3%).

O Linux, como sistema operacional, figurava nas últimas posições, com cerca de 
2%  de  market  share no  Brasil8,  fato  que  não  no  é  difícil  compreender,  pois  a 
popularidade do Windows sempre foi superior.

Entretanto, 10 anos após a divulgação do relatório, o Linux está disponível na 
maioria dos computadores dos laboratórios das escolas municipais de ensino básico de 
Sinop. Além disso, é afirmado no sítio do C3SL que o LE já está disponível em todas as 
escolas públicas brasileiras através do ProInfo.

3.1. A questão da gratuidade no Software Livre

Um aspecto que a maioria dos coordenadores de L.I.  cita,  é  que o Linux sempre é 
instalado por se tratar de um sistema gratuito. A redução de custos como motivo para a 
escolha do LE aparece como principal motivo ao notarmos afirmações como “não sei  
se seria totalmente todos os motivos, mas o principal, que eu tenho conhecimento, é de  
que seria mais barato pra eles” ou “seria muito caro colocar Windows”. Entretanto, é 
interessante observar que ainda que a maioria dos coordenadores entrevistados tenham 
dito que o custo foi um dos fatores que contribuíram para a escolha do LE, eles não têm 
certeza sobre suas afirmações, como pode-se observar na fala de uma coordenadora, que 
disse “creio que seja por causa do custo, mas pra mim não foi passado nada sobre os  

8 Verificar  em  http://www.netmarketshare.com/operating-system-market-share.aspx?
qprid=8&qpcustomd=0&qptimeframe=Y&qpsp=2007&qpnp=6&qpaf=-000%09101%09BR%0D. 
Acesso em 28 Set 2012.
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motivos de terem escolhido o Linux”.

A gratuidade da solução parece ter  influenciado para a escolha do LE como 
sistema  operacional  padrão  ou  preferencial  para  os  L.I.,  segundo  a  opinião  dos 
professores entrevistados. Poderíamos deduzir que o NTM recebeu as orientações para 
adoção do LE com base em documentos de instâncias superiores, estaduais ou federais. 
Não há, entretanto,  obrigatoriedade de instalação do LE, ou qualquer outra distribuição 
Linux, nos computadores dos L.I., conforme o relato do atual coordenador do NTM, 
como observamos a seguir:

O que nós fizemos foram estudos internos. Nós lemos o primeiro projeto do 
MEC, mas lá não diz em que momento o  software livre foi adotado pelo 
MEC e quais foram os critérios. Depois nós fizemos um estudo também do 
decreto  6.300,  mas  também  não  dizia.  Só  diz  sobre  a  preferência  9   pelo 
software livre. E nessa perspectiva, nos encontros com a SEDUC, eles estão 
sempre  incentivando  10   ao uso do software livre justamente pela questão da 
licença do software pago e que se torna até um crime se for colocado, sem a 
aquisição. Então por esse motivo também nós estamos  orientando  11   nossas 
escolas. (grifos do autor)

Mesmo com essa orientação, não há menções sobre tais vantagens ao adotar o 
Linux, nem na documentação do NTM, tampouco por parte do Centro de Formação e 
Atualização dos Profissionais da Educação Básica – CEFAPRO, ou de outras instâncias 
de governo. Nota-se uma grande preocupação sobre os aspectos legais da utilização de 
uma solução que não seja gratuita, que se for utilizada sem o devido pagamento inerente 
às licenças de uso, incorreria em crime de direitos autorais.

Ao analisarmos o Projeto Político Pedagógico do NTM, a única menção sobre 
Linux refere-se ao suporte e assistência técnica fornecida pela empresa fornecedora dos 
computadores  e  do  técnico  em  informática  lotado  no  Centro  de  Processamento  de 
Dados – CPD da Secretaria Municipal de educação. Também no estado, o documento 
Projeto Básico e Subsídios da Formação e e-formação Continuada em Tecnologia 
Educacional  de  Mato  Grosso:  Proinfo  Integrado cita  o  Linux  no  contexto  da 
necessidade  de  treinamento  para  a  formação  técnica  não  docente,  que  entre  várias 
atividades, deve ser responsável por instalar  softwares educacionais no LE 4.0. Além 
disso,  também  é  abordado  o  Curso  de  Introdução  a  Educação  Digital  –  Linux 
Educacional, mas não há registros e tampouco indicativos sobre os motivos da escolha 
do Linux. Assim, embora vários professores entrevistados tenham respondido que um 
dos motivos para a escolha do Linux tenha sido a gratuidade, ele mesmos têm dúvidas 
sobre  suas  respostas,  o  que  faz  sentido,  pois  não  há  registro  que  documente  e  dê 
embasamento para tal escolha.

3.2. A questão da liberdade tecnológica

Uma das vantagens informadas na página web do LE, é que este proporcionaria aos 
técnicos, professores e alunos uma maior liberdade de personalização do ambiente. De 
fato,  se  observarmos a segunda das quatro liberdades do  software livre descritas no 

9  Não é verificada a obrigatoriedade em utilizar software livre.
10 Assume uma conotação de uma forma de economizar recursos financeiros e evitar a pirataria.
11  Verifica-se na reprodução das orientações recebidas, a sensação de estar fazendo a coisa certa.



projeto GNU12, através da licença GPL13, veremos que ela garante a liberdade de estudar 
como o programa funciona, e adaptá-lo às suas necessidades.

Uma coordenadora de L.I.  comenta que  “o bom dele,  por ser um programa 
livre, é que você pode ter a liberdade de estar mudando isso, mexendo ali, mexendo  
aqui”.  Verifica-se  aqui  que  o  conceito  de  liberdade  está  bem  explicado,  não  se 
confundindo com a ideia de gratuidade, ou seja, a professora entende que a liberdade 
refere-se à possibilidade e autonomia de alterações,  e entende que esse é  um ponto 
positivo do LE. 

3.3. Os aspectos epistemológicos do Linux Educacional

Os  L.I.  das  escolas  do  município  de  Sinop  são  equipados,  em  sua  maioria,  com 
computadores com o LE 4.0, que oferece dezenas de programas educacionais, além das 
ferramentas  educacionais  Edubar,  que  fornece  acesso  direto  aos  Conteúdos 
Educacionais e portais do MEC e a FBEdu, que permite buscar conteúdos educacionais. 
Assim,  o  MEC  disponibiliza  conteúdos  que  compreendem  3.692  obras  do  Portal 
Domínio  Público,  545  vídeos  da  TV  Escola,  569  sugestões  de  aulas  do  Portal  do 
Professor e uma coleção de conteúdos de Química. Estes conteúdos já estão presentes 
na instalação dos computadores entregues pelo ProInfo para as escolas públicas,  de 
forma que nas escolas onde não há acesso à internet, o acesso a uma parte do acervo 
está garantido.

Todavia,  a  realidade  relatada  pelos  professores  e  coordenadores  de  L.I.  nos 
mostra que grande parte desse recurso poderia ser melhor utilizado. É o que se constata 
na fala de uma professora, ao dizer que  “os professores não usam os programinhas  
lúdicos do Linux por falta de conhecimento e eles também tem receio de vir aqui” . Um 
dos motivos da não utilização é a falta de conhecimento, o que pode ser decorrente de 
vários possíveis fatores, como a falta ou insuficiência de formação continuada e o medo 
de não ser capaz de manusear o sistema.

O que  é  possível  fazer  para  que  professores  e  alunos  possam aproveitar  ao 
máximo os recursos informáticos disponíveis? De um lado temos a tecnofilia dos jovens 
e  de  outro,  a  tecnofobia  de  alguns  professores.  O  processo  tende  a  ser  gradual, 
envolvendo ambas as partes. Nesse sentido, Demo (2009, p. 9) nos diz que:

A pedagogia da transformação, entretanto, poderia avançar muito se tomasse 
mais a sério a parceria possível com as novas tecnologias, também porque as 
novas tecnologias precisam inapelavelmente da pedagogia: a inclusão digital 
mais promissora é aquela feita pela via das novas alfabetizações, inserindo 
as  novas  tecnologias  nos  processos  de  aprendizagem  do  professor  e  dos 
estudantes.

Talvez  o  passo  mais  importante  seja  a  conscientização de  que a  mudança é 
necessária  e  benéfica,  seguindo  o  raciocínio  de  uma  professora  ao  sugerir  que  “o 
professor tem que começar a entender que aquilo vai facilitar a vida dele pois o que ele  
demoraria  uma  semana  pra  passar,  em  meia  hora  ele  conseguiria,  usando  a  

12 GNU é um acrônimo recursivo para GNU is Not a UNIX, projeto liderado por Richard Stallman para 
criar um sistema operacional livre. Verificar em http://www.gnu.org/home.pt-br.html. Acesso em 10 
Jul. 2012.

13 Verificar em http://www.gnu.org/licenses/licenses.pt-br.html#GPL. Acesso em 10 Jul. 2012.

http://www.gnu.org/licenses/licenses.pt-br.html#GPL
http://www.gnu.org/home.pt-br.html


tecnologia”. Nesse sentido, a força de vontade do professor é essencial, porém não é o 
suficiente. É necessária uma abordagem mais aprofundada sobre a formação em TIC 
que estes professores receberam em suas graduações, principalmente as licenciaturas. 
Se, nos L.I. eles se deparam com computadores equipados com Linux Educacional, o 
que podemos esperar  sobre seu interesse em utilizar algo que não foi  estudado nas 
disciplinas de TIC durante sua graduação? Como fortalecer as Tecnologias de Rede – 
TR  nas  salas  de  aula  sem  que  estas  integrem  efetivamente  as  grades  curriculares 
universitárias? Não há outra forma fazê-lo que não envolva a reestruturação dos cursos 
de licenciatura. Nesse sentido, com propriedade, Teixeira (2005, p. 52) salienta que

a  possibilidade  de  construir  novos  rumos  para  a  informática  educativa 
geralmente esbarra numa formação universitária que reproduz um modelo de 
educação  que  acentua  o  distanciamento  entre  as  TR  e  o  processo  de 
formação,  através  do  oferecimento  de  disciplinas  optativas,  com  carga 
horária insuficiente,  acomodadas na estrutura curricular,  a qual formata as 
características  das  TR  à  lógica  tradicional,  e  no  distanciamento  das 
tecnologias das demais disciplinas e atividades acadêmicas, numa dinâmica 
que pouco contribui para a tarefa de fomentar o desenvolvimento de uma 
cultura de rede.

Sem essas  alterações,  a  única  forma  de  minimizar  a  distância  do  professor 
recém-formado das  tecnologias  emergentes,  principalmente  do  Linux,  é  através  dos 
programas de formação continuada.

3.4. A formação continuada em Linux Educacional

O Linux é uma nova tecnologia nas escolas, e como afirma Lévy, (1999, p. 237), toda 
nova  tecnologia  cria  seus  excluídos.  No  ambiente  do  L.I.,  os  excluídos  podem ser 
ambos,  aluno  e  professor,  que  se  deparam  com  o  computador,  essa  maravilha 
tecnológica que irá auxiliá-los no processo ensino-aprendizagem. É necessário utilizar 
essa nova tecnologia para incluir,  e para tanto,  a capacitação de quem fará uso dos 
novos recursos é essencial. Quando pensamos em promover a formação continuada para 
usar o LE, estamos inevitavelmente falando de aprender algo diferente daquilo que já 
fazemos, o que implica sair de nossa zona de conforto.

O domínio da nova tecnologia pelo professor é um objetivo a ser perseguido, 
como podemos observar nos escritos de Andrade (2000, p. 24), ao afirmar que a base 
essencial  à  consecução  desses  objetivos  é  a  capacitação  de  recursos  humanos,  em 
especial  dos  professores,  de  tal  modo  que  possibilite  a  apropriação  e  o  domínio 
adequado  dessa  tecnologia  articulada  aos  fundamentos  necessários  à  renovação  da 
cultura escolar.

Essa  preocupação  é  verificada  entre  os  professores  e  coordenadores  que 
trabalham no L.I.,  ao relatar suas experiências nas formações oferecidas pelo NTM, 
como foi o caso da uma coordenadora de L.I. ao declarar que “eles preencheram muitas 
coisas que estavam vazias. Então eu acredito que eles poderiam ver mais vezes, até a  
gente fez o convite pra eles virem novamente, foi bem interessante!”. Há um sentimento 
positivo, de que é necessário investir na formação continuada dos professores para uso 
do LE.

Entramos  aqui  numa  questão  de  políticas  públicas.  Uma  vez  instituídas  e 



claramente  explicadas,  elas  serão  fortes  aliadas  nos  processos  de  formação.  Caso 
contrário, teremos um cenário já descrito por Bonilla (ibid, p. 43) ao afirmar que

reduzido  ainda  é  o  número  de  professores  que  propõem  atividades  de 
aprendizagem articuladas diretamente  com as TIC.  Quando acontece,  elas 
são utilizadas numa perspectiva instrumental, com cursos básicos em torno 
de algum  software,  ou para fazer  uma pesquisa  na internet,  que em nada 
muda as dinâmicas já instituídas pela escola e largamente criticadas; também 
porque essas atividades, muitas vezes,  são coordenadas pelos responsáveis 
pelos laboratórios e não pelos professores de sala de aula, ou então porque os 
professores não possuem formação para propor outras atividades, além das 
tradicionais pesquisas

Dentre os objetivos do atual Projeto Político e Pedagógico do NTM de Sinop, no 
que  concerne  a  formação,  merece  destaque  o  desenvolvimento  de  programas  de 
formação continuada,  organizados no formato de cursos,  oficinas  e  eventos  para  os 
educadores, procurando sensibilizá-los e prepará-los para o uso pedagógico das TIC e 
os trabalhos de inserção das TIC na Educação através da formação e assessoramento aos 
coordenadores dos laboratórios de informática e espaço multimídia, entre outros.

4. Considerações finais

A opção  do  MEC pelo  software livre  na  educação  fundamental,  através  do 
ProInfo é a demostração de que esta nação prioriza a soberania tecnológica, sobretudo 
nos  ambientes  escolares,  onde  a  criança  aprende  diversas  disciplinas,  mas  também 
começa a assimilar seus primeiros conceitos de cidadania.

Nas documentações do MEC, NTE e NTM, há o compromisso com a educação 
de  qualidade,  mediada  pelos  recursos  oferecidos  pelos  recursos  de  informática.  O 
mesmo  compromisso  existe  nos  depoimentos  dos  professores  e  coordenadores 
envolvidos,  que  demostraram  sua  preocupação  e  interesse  em  alguns  casos,  e  seu 
comodismo, receio e desinteresse em outros.

Do ponto de vista de política pública, a utilização do LE atende as necessidades 
do  processo  ensino-aprendizagem,  oferecendo  um  verdadeiro  arsenal  de  aplicativos 
educacionais,  de  forma  livre  e  gratuita.  Entretanto,  parece  que  o  próprio  LE  não 
encontra seu lugar nesse processo. É visto como um estranho. Bom, mas deslocado. 
Cheio de recursos, mas incompatível com o sistema que os professores utilizam fora dos 
L.I. A maioria dos professores desconhece os motivos pelos quais estão utilizando o LE; 
quase todos acreditam que o principal fator é de que ele é gratuito, desconsiderando 
outros aspectos como a liberdade tecnológica ou a estabilidade e robustez.

O Projeto  Político  e  Pedagógico  do NTM é o  caminho certo  a  ser  trilhado, 
entretanto, há um enorme desafio que compreende escassez de pessoal, estrutura física e 
comprometimento dos professores para com o programa de capacitação e formação. 
Este último item, o comprometimento,  talvez seja a chave para o êxito. Há pessoas 
qualificadas dentro dos L.I. e na equipe de formação do NTM no que concerne ao Linux 
e ao uso das novas tecnologias nas escolas, mas faltam ações mais contextualizadas com 
a realidade e necessidade dos professores.

É imprescindível o apoio da Secretaria Municipal de Educação – SME de Sinop, 
no sentido de viabilizar todos os recursos necessários, principalmente humanos, para 



que o NTM tenha êxito na execução do Projeto Político Pedagógico, que deve ser o 
norteador das ações para fomentar, incentivar e dar formação continuada para que todos 
os professores da rede pública possam ter o Linux Educacional como um forte aliado no 
seu fazer pedagógico, utilizando todos os seus recursos e suas possibilidades.
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