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Resumo

Neste trabalho foi investigada a gestão de informática educativa na rede estadual de

Pernambuco. Para tanto, o procedimento metodológico adotado foi o de estudo de caso,

em que foram identificados os fatores que têm dificultado a assimilação e acomodação

tecnológica na Escola Manoel Borba, considerando-se nessa análise os diferentes níveis

de gestão desde a diretoria da escola até a Superintendência de Tecnologia da Informação

da Secretaria Estadual de Pernambuco. Foi utilizado o raciocínio analógico como

ferramenta para o esboço de um modelo de análise derivado das teorias de Piaget sobre as

origens do intelecto, que serviu de quadro teórico para a investigação. A análise dos dados

revelou que na escola o quadro é bastante negativo em relação à assimilação e

acomodação tecnológica e constatou a precariedade da estrutura de gestão tecnológica

traduzida em determinadas características consideradas os principais fatores que têm

dificultado esse processo. O caso da Escola Manoel Borba dá testemunho de uma

realidade bastante diferente da apresentada nos discursos do Ministério da Educação e

Cultura e das secretarias sobre a situação da informática educativa no Brasil.

Palavras-chave: Inovação Tecnológica. Gestão de Tecnologias. Assimilação Tecnológica.

Acomodação Tecnológica. Informática Educativa.



Abstract

This work is an investigation about the administration of educational informatics in the state

school in Pernambuco. The selected methodologic proceeding was analyse of case. Were

identified the factors that have been hampering the technologic assimilation and

accommodation at Manoel Borba School, considering the hierarchy of administration,  from

the board of headmasters to state superintendency of technology of information, in

departament of education. It was made use of analogical pearsoning as tool to the outline of a

model of analyze, derived from Piaget’s Teheory about the origens of understending, that

waited on support for this inquiry. The analysis of data brought out that at Manoel Borba

School the situation is negative in relation to the technologic assimilation and accomodation.

It was verified the precariousness of the technologic administration’s structures, confirmed in

some characteristics, considered the salient factors that have made difficult to those processes.

Manoel Borba case testifies a reality that differs the speeches of state and federal departments

of education very much.

Keywords: Educational Informatics. Administration of Thecnology. Assimilation of

Thecnology., Accomodation of Thecnology. Technologic Innovations.
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1  Introdução

O Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo) foi criado, em 1997, pela

Secretaria de Educação à Distância (SEED) do Ministério da Educação (MEC), com o

Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação (Consed) e as Comissões Estaduais

de Informática na Educação, formadas por representantes das esferas estaduais e municipais

de educação, das universidades e da comunidade escolar em geral. O programa visa à

informatização de escolas da rede pública do 1.º e 2.º graus, em todo o País, para utilização da

informática como ferramenta de ensino. Segundo sua concepção:

[...] o ProInfo é essencialmente um programa de educação, voltado para a
introdução da tecnologia no processo ensino-aprendizagem e integrado com
outras ações do MEC, com o objetivo de oferecer a todos os jovens
brasileiros uma educação pública de qualidade e de promover a valorização
profissional dos professores.(BRASIL. MEC, 1997).

Em Pernambuco, o ProInfo tem sido implementado pela SEED/MEC em parceria com

o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Seduc-PE), nas Escolas

da rede pública estadual e municipal, com exceção, apenas, de Recife e Petrolina, onde, nas

escolas da rede municipal, ele tem sido implementado pelas prefeituras mediante as

Secretarias Municipais de Educação. Porém, a informatização das escolas, pelo menos na rede

estadual, tem sido realizada por meio de várias iniciativas da Seduc-PE, que muitas vezes não

se têm mostrado muito claras no que diz respeito a seus objetivos: se eles estão ligados à

melhoria da educação utilizando-se da informática como ferramenta de auxílio no processo

ensino-aprendizagem (informática educativa); se ligados à inclusão digital e ao ensino da

informática ou à utilização da informática pela gestão escolar.

No início, a nossa intenção era retratar o quadro da utilização da informática educativa

nas escolas da rede estadual do Recife, as condições em que estava ocorrendo a assimilação

dessa tecnologia por essas organizações e o que poderia estar dificultando esse processo num
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esforço de contribuição à gestão da tecnologia. Porém, surgiram grandes dificuldades para dar

prosseguimento a este projeto, entre elas a falta de informações nos órgãos da Seduc-PE, a

falta de clareza no desenho e atribuições de sua estrutura de gestão, que tornaram

praticamente impossível uma coleta de dados confiável dentro do prazo estabelecido para a

conclusão do trabalho. Desse modo, foi decidido realizar um estudo de caso, que permitiria

um entendimento mais profundo dos problemas que a organização, no caso uma escola da

rede, vem enfrentando para assimilar a tecnologia, fazendo deste trabalho um testemunho

dessa realidade. Salienta-se, ainda, que este trabalho está limitado ao estudo da assimilação da

informática educativa, e não aborda o ensino da informática ou à utili zação da informática

pela gestão.

Inicialmente, a escola escolhida foi a Delmiro Gouveia, no bairro do Pina pela

facil idade de acesso. Porém, ao começar as investigações, ela entrou em recesso para a

reforma do prédio, passando a funcionar, provisoriamente, no prédio de outra escola, o que

impossibil itou a continuidade do estudo.

Assim, a Escola Manoel Borba, localizada no bairro de Boa Viagem, também pela

facil idade de acesso, foi a escolhida para o estudo de caso. Essa escola foi uma das trinta que

participaram do Programa Informática para a Comunidade, as quais, com o fim do projeto,1

herdaram os laboratórios de informática a fim serem utilizados em atividades de informática

educativa.

Esse programa, iniciado em 2002, foi uma iniciativa da Seduc-PE, cujo objetivo era

“democratizar a informática, oferecendo condições para que as pessoas tenham acesso ao

mercado globalizado” (PERNAMBUCO. Seduc, 2004) e oferecia cursos de informática

                                               
1
 Segundo o superintendente de Tecnologia da Informação da Seduc-PE, o programa não teria sido encerrado, apenas

modificado em seu formato, porém, pelo menos na escola estudada, observa-se que, de fato, ele foi encerrado.
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básica e avançada abertos à comunidade, utilizando os prédios de algumas escolas da rede,

onde eram implantados laboratórios de informática.

Depois de as escolas haverem herdado os laboratórios para serem utilizados em

atividades que envolviam informática educativa, o acompanhamento da utilização desses

laboratórios passou a ser de responsabil idade dos Núcleos de Tecnologia (NTEs), estruturas

descentralizadas de gestão do ProInfo, que, atualmente no Estado, têm recebido a

incumbência de acompanhar todos os projetos que envolvam uso de informática na escola.

É nesse contexto que surge uma dúvida que incomoda: a informática educativa está

sendo realmente assimilada por essas escolas? Caso não, o que estaria dificultando essa

assimilação. Percebe-se a necessidade de realizar um esforço de investigação nesse sentido.

Com este trabalho, pretende-se, pelo menos, testemunhar essa realidade.

Após a revisão de literatura, foi feito o esboço de um modelo de análise de assimilação

tecnológica para o estudo. Nesse esboço, observamos que a assimilação da tecnologia (ou

seja, seu uso e incorporação aos processos da organização) não poderia ser estudada

dissociada da acomodação dessa tecnologia (ou seja, modificações nos processos da

organização para permitir a assimilação).

1.1  Perguntas de pesquisa

Neste trabalho, foi feito um esforço de investigação no sentido de responder às

seguintes perguntas: em que condições a assimilação e acomodação da informática educativa

na Escola Manoel Borba ocorre? Que fatores têm dificultado a assimilação e acomodação

dessa tecnologia pela escola?
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1.2  Justificativa do estudo

Segundo o coordenador do ProInfo em Pernambuco, somente no Estado, até março

deste ano, já haviam sido instalados nas escolas públicas 7.600 microcomputadores (DIARIO

DE PERNAMBUCO, 3/3/2004). Todo esse processo de informatização envolve uma grande

soma de dinheiro público, o que o torna digno de ser acompanhado, pois a sociedade merece

ser informada dos seus resultados. E muito embora, por tratar-se de um estudo de caso, a

pesquisa apresente limitações quanto a generalizações conclusivas, não deixa de ser um

testemunho dessa realidade.

Outra justificativa para este trabalho é sua contribuição para avaliação do ProInfo e

demais programas de inclusão da informática educativa nas escolas; a sua importância para a

Superintendência de Tecnologia, para realizar ajustes e correções no processo de

informatização das escolas da rede estadual; como também para o próprio MEC, pois o

trabalho evidencia as dificuldades enfrentadas pelo NTE Lauro Diniz na sua atuação,

dificuldades essas comuns a outros NTEs.

O estudo também pode ser de grande importância para a escola pesquisada por

proporcionar maior e mais profundo entendimento dos problemas que vem enfrentando em

relação ao uso da tecnologia e servir como base de reflexão na busca por alternativas que

ajudem a superar esses problemas.

Além disso, apesar da relevância do tema assimilação tecnológica para a gestão da

inovação nas organizações, há pouquíssimos estudos sobre o tema na revisão da literatura da

área e são relativamente recentes. Percebe-se que eles se têm voltado quase exclusivamente

para a indústria, sendo pouco aplicáveis a outros tipos de organização. Este trabalho oferece,

portanto, uma contribuição à consolidação teórica do tema.
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1.3  Objetivos

Objetivo geral

A pesquisa teve como objetivo geral investigar a assimilação e acomodação da

informática educativa em uma escola de ensino fundamental da rede pública estadual de

Pernambuco.

Objetivos específicos:

a)  identificar as condições em que ocorre a assimilação e a acomodação da

informática educativa na escola pesquisada;

b)  identificar e analisar os fatores que têm dificultado a assimilação e

acomodação da informática educativa pela escola.

1.4  Definição dos termos

Gestão de novas tecnologias –  Decisões que norteiam os processos de concepção,

estruturação e implementação de ações que visam à solução de problemas por meio do auxílio

de novas tecnologias.

Tecnologia – objeto material, que faz parte de algum conjunto de ações humanas

culturalmente condicionadas, que apresenta alguma relação ou interação com as pessoas que o

usam (CYSNEIROS, 2000a; 2003).

Tecnologia educacional – objeto material que faz parte de algum conjunto de ações

educativas, relativas a processos de ensino e de aprendizagem, ocorrendo alguma relação

entre educadores e a tecnologia, ou entre aprendizes e a tecnologia (CYSNEIROS, 2000a).
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Novas tecnologias – máquinas construídas por dispositivos e circuitos eletrônicos,

quase sempre com partes móveis delicadas, produtos da mecânica fina, como, por exemplo,

aparelhos de televisão e computadores (CYSNEIROS, 2000b).

Informática educativa – tecnologia da informática aplicada à educação, ou seja,

utilizada como ferramenta de auxílio ao processo ensino-aprendizagem.

1.5  Estrutura da dissertação

O trabalho foi dividido em seis capítulos.

Este primeiro capítulo dispôs-se a apresentar uma introdução ao estudo expondo a

formulação da pergunta de pesquisa, a justificativa prática e teórica do estudo, seus objetivos

e a definição dos termos-chave do trabalho. No segundo, expõe-se o referencial teórico da

pesquisa. No terceiro, explica-se a metodologia utilizada na investigação. O quarto trata das

políticas de introdução da informática na educação no País e alguns aspectos observados no

Estado de Pernambuco. O quinto capítulo apresenta a descrição e análise dos dados. O sexto

traz as conclusões e considerações finais.
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2  Referencial teór ico

2.1  Assimilação tecnológica

O processo de assimilação de tecnologia, como já foi dito, apesar de sua importância, só

recentemente tem recebido atenção na literatura de gestão da inovação tecnológica. Além

disso, como afirma Vargas (2002), na análise do processo de inovação, tradicionalmente

sempre foi considerado um processo decorrente das inovações engendradas na indústria.

Assim, os estudos oriundos da área de gestão tecnológica que têm abordado o tema da

assimilação também têm apresentado uma perspectiva voltada para a indústria, o que torna os

modelos de análise pouco aplicáveis para outros tipos de organização.

Segundo Ozolins (1991, p.36), “a gerência da tecnologia compreende o trato das

atividades técnicas em um amplo espectro de áreas funcionais. Nesse sentido, a gerência da

tecnologia é a prática da integração da estratégia tecnológica com a estratégia de negócios da

companhia” . Percebe-se, então, uma clara necessidade de estudos abordando a questão da

assimilação tecnológica em todos os setores em que a tecnologia ocupa um papel estratégico.

2.1.1  Abordagens sobre assimilação tecnológica e suas limitações
para a análise do processo na escola pública

Esteva (1986) propõe um modelo em que considera a assimilação tecnológica como um

processo contínuo e inacabado, que se apresenta em organizações com distintos níveis de

desenvolvimento tecnológico. Segundo ele, não se pode falar de tecnologia já assimilada, mas

sim de capacidade contínua de assimilação. Baseado nisso, ele propõe uma representação do

fenômeno da assimilação através de cinco indicadores fundamentais:
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a) o volume de atividade tecnológica presente em uma empresa, em um

momento determinado. Para a definição desse indicador, considera a

estimativa do conjunto de conhecimentos tecnológicos presentes em cada

momento, independentemente de serem bem utilizados ou não. Isso significa

que, se são introduzidas inovações tecnológicas significativas, ou novos

desenvolvimentos, o volume de atividades tecnológicas aumenta. Todavia,

se com os mesmos conhecimentos se obtém o dobro do volume de desenhos

ou de produção, sem se recorrer a conhecimentos novos, supõe-se que o

volume de atividades tecnológicas se mantém constante;

b) o custo da tecnologia. Esse custo pode ser calculado de várias maneiras.

Nesse caso, por considerá-lo mais representativo, propõe calculá-lo por

unidade de tecnologia;

c) O benefício obtido pela da gestão devido à mudança no volume de atividade

tecnológica apontado no primeiro indicador. Como no caso anterior, propõe

abordá-lo por unidade de tecnologia ou, como veremos mais adiante,

também considera de utilidade calculá-lo por unidade de custo;

d) a composição do volume de atividade tecnológica em termos de componente

próprio e componente externo;

e) a probabil idade de permanência em longo prazo da capacidade adquirida,

medida por meio da relação entre gasto corrente e investimentos em

tecnologia.

Sobre seu trabalho, Esteva (1986) tece, ainda, algumas considerações:

a) a assimilação de tecnologia é um processo em andamento, e não algo

acabado;
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b) essa assimilação supõe maior capacidade para administrar mais tecnologia a

menos custo por unidade de benefício, com mais tecnologia de origem

própria e mais certeza de permanência futura;

c) esses fatores podem ser quantificados, se não em termos rigorosos, ao menos

por avaliação de especialistas;

d) a definição do conteúdo dos indicadores requer maior precisão;

e) o uso dos indicadores propostos tornaria possível comparar os estados

sucessivos de uma empresa com os de outras e seria uma ferramenta útil na

tomada de decisões sobre tecnologia e negociação em transações

tecnológicas.

O trabalho de Esteva tem como pressuposto central e indispensável justificar a idéia de

que as empresas que pagam pela obtenção de serviços tecnológicos prefeririam não fazê-lo se

fosse possível. Logo, a autonomia em relação ao fornecedor de tecnologia é o principal

aspecto da assimilação, embora ele reconheça que a assimilação é um fenômeno que envolve

uma série de aspectos, e uma visão restringida seria incapaz de lidar com tantos e tão diversos

aspectos.

Esteva procura explicar o fenômeno por meio de uma analogia fisiológica da

assimilação, em que essa seria vista como um processo de incorporação ao próprio organismo

de corpos recebidos do exterior, para assumi-los e transformá-los em funções vitais ao

organismo. Essa analogia utilizada por ele é semelhante à utilizada para explicar o processo

de assimilação descrito por Jean Piaget em sua teoria sobre as origens do intelecto e pode ser

generalizada para estudos sobre inovação tecnológica em qualquer tipo de organização que

decida incorporar uma nova tecnologia aos seus processos, inclusive uma escola.

Porém, uma grande dificuldade para a aplicação desse modelo de Esteva na realidade

escolar é que nele a autonomia tecnológica e a aquisição de conhecimentos sobre a tecnologia
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são tidas como condições centrais para a capacidade de a organização realizar essa

incorporação tecnológica; enquanto na realidade da escola, os autores colocam no centro o

uso efetivo dessas tecnologias, e não depende primordialmente desses dois aspectos, como se

verá adiante.

Outro pressuposto do modelo que limita a sua aplicação à realidade industrial é o de

que as empresas que adquirem tecnologia o fazem por motivos sempre ligados a aumento da

produtividade, ou à competitividade e participação no mercado, ou à resolução de problemas

de produção, comercialização, ou a diversificação de produtos, o que não é o caso da escola

pública nem de outras organizações do setor público ou do terceiro setor.

Para Giral (1986), a assimilação de tecnologia consta de três atividades fundamentais:

a)  a documentação da informação. Consiste em que toda a informação técnica

expressa em planos, desenhos, especificações, manuais, procedimentos,

dados, etc. esteja devidamente arquivada, para sua consulta e guarda, em

pastas, fichários, computadores, ou, de qualquer maneira, previamente

selecionada para o tipo de uso que se fará da informação;

b) a capacitação de pessoal. Consiste em fazer saber, a cada indivíduo, o que

tem de conhecer da informação documentada. Para isso, deve ser definida a

forma pela qual esse conhecimento será transmitido, que pode ser mediante

cursos, treinamento, exercícios, etc.;

c) a atualização. Consiste em assegurar que a tecnologia da empresa

permaneça competitiva em relação às demais. Isso é feito por meio de

leitura de revistas, presença em congressos, exposições e contato com o

mercado.

Giral afirma, ainda, que assimilação tecnológica é a capacidade de se estruturar

mecanismos que, de forma explícita, promovam o uso eficiente dos conhecimentos
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tecnológicos, com mecanismos para captar, difundir e utilizar a informação tecnológica na

organização. Para ele, a assimilação tecnológica é um processo de aproveitamento pelo qual

se adquire profundidade no conhecimento de uma tecnologia, incrementando notavelmente

sua curva de aprendizagem ao longo do tempo (tradução nossa).

Tal como Esteva, Giral apresenta o conhecimento da tecnologia como ponto central e,

portanto, essencial à assimilação tecnológica. Porém, deve-se salientar que, enquanto na

indústria a tecnologia pode agir diretamente na produtividade, o mesmo não se pode observar

na escola, as novas tecnologias não agem diretamente no pensamento e na aprendizagem. A

escola é uma organização que visa ao desenvolvimento humano e, segundo Papert (1985) e

Cysneiros (1996a), o contexto para o desenvolvimento humano é sempre uma cultura, e não

uma tecnologia. Nesse caso, não é a aprendizagem ou aquisição de conhecimento sobre

tecnologia em si, o uso da tecnologia, é que assume um importante papel no processo de

assimilação.

Segundo Cysneiros (1996b, p.3), na escola se faz necessário a formação e o

desenvolvimento de culturas específicas de uso de computadores, que ele denomina

microculturas (MCC), para assimilação da informática. Cada MCC é formada por professores

de áreas específicas, que têm formação e problemas pedagógicos comuns; estratégias

compartilhadas de avaliação e de solução de problemas; socialização entre pares e histórias de

vida semelhantes.

A formação de MCCs pode ser um elemento significativo para a assimilação da

informática pela escola em razão da socialização de problemas e de soluções, de novos

conhecimentos específicos da área, de troca de informações que afetem o cotidiano do grupo,

dentro e fora da rede escolar. Tem a vantagem do suporte social, algo fundamental em

qualquer grupo de profissionais, como também de metodologias, linguagens de comunicação

e perspectivas que, muitas vezes, são restritas ao grupo (a exemplo dos professores de
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Matemática). Uma vez criada uma MCC, a capacitação pode ser dirigida para as

características e necessidades do grupo.

Cysneiros (1996b, p.4) explica que a cultura de informática em uma escola significaria

a utili zação freqüente dos recursos informáticos por uma parcela significativa das pessoas que

compõem os vários grupos da escola e do sistema escolar, idealmente interagindo com a

comunidade fora da escola. Diz, ainda, que, uma vez conseguido o uso regular de ferramentas

universais no cotidiano da escola, haverá solo fértil para a exploração de softwares

educativos, como também a discussão e mesmo confecção de softwares por pessoas da

própria MCC, nascidos com o suporte, nas condições e em função das necessidades da escola.

De acordo com Cysneiros (1996b, p.4), não é necessário apenas a formação e o

desenvolvimento de MCC, mas que administradores e técnicos também participem de culturas

específicas de uso. Afirma, também, que nenhum projeto de assimilação de novas tecnologias

pela escola pública terá êxito permanente sem o apoio da administração central da rede

escolar, pois a presença de novas tecnologias na escola requer estruturas de suporte que

dependem de políticas específicas da rede escolar, tais como o tempo de professores e de

outros profissionais da escola que vão lidar com a tecnologia; a capacitação periódica de

pessoal; a manutenção e substituição de equipamentos, aquisição de software; ligação com a

Internet e preparação do espaço físico adequado na escola.

Para Cuban (1986) e Cysneiros (1996b, p.2), os fatores que dificultam a assimilação

tecnológica na escola pública em países em desenvolvimento são os contextos culturais

diferentes entre o desenvolvedor e o receptor da tecnologia, o fato de as tecnologias serem

pouco desenvolvidas para uso na educação e a inadequação das máquinas burocráticas estatais

responsáveis pela educação.

Cysneiros salienta que, como mundialmente a escola é uma instituição em crise, se faz

necessário antes de introduzir tecnologia de ponta na educação, repensar a escola em sua
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totalidade, do contrário os novos equipamentos podem ser absorvidos de maneira inócua.

Segundo Vieira (2003), a introdução da informática educativa nas escolas deve ser

relativizada. Para ela, é necessário conceber o processo de ensino-aprendizagem em sua

totalidade, que está introduzido em um ambiente que o afeta e é afetado por ele, analisando

seus elementos, as relações e os conjuntos que emergem a partir dela. Os responsáveis pela

introdução da informática na escola devem fazer uma profunda reflexão e discussão sobre a

relação dela com os outros componentes do processo.

Baseados nisso, propõe-se, então, uma conceituação de assimilação de tecnologia, mais

generalizada e aplicável à realidade da escolar, em que a autonomia em relação ao cedente da

tecnologia e a aquisição de conhecimento não são mais consideradas os fatores essenciais,

mas sim seu uso efetivo.

O termo “assimilação” , visto como um processo de utilização e incorporação de algo do

ambiente e utilizado nesses estudos sobre a inserção de novos artefatos tecnológicos nos

processos organizacionais, tem origem nos estudos de Jean Piaget sobre as origens do

intelecto. Por isso, na tentativa de conceituar o termo, entende-se ser importante uma revisão

da sua teoria e propõe-se um modelo teórico de análise mais adequado, evitando-se equívocos

na analogia com o fenômeno organizacional.

2.1.2 Conceituação de assimilação e acomodação tecnológica a
par tir da teor ia de Piaget sobre as or igens do intelecto

Buscando a construção de uma análise teórica bem fundamentada, neste trabalho foi

utilizado o raciocínio analógico como ferramenta de análise. O conceito de assimilação

tecnológica vem atrelado ao de acomodação tecnológica, ambos originados de analogias a

partir da teoria de Piaget sobre as origens do intelecto.
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Porém, antes de entender os conceitos de assimilação e acomodação, é necessária a

compreensão de outros dois termos encontrados com muita freqüência nos trabalhos de

Piaget: estrutura e função.

O termo estrutura refere-se às propriedades sistemáticas de um acontecimento, abrange

todos os seus aspectos, tanto internos quanto externos; ou seja, é o conjunto de relações entre

os meios e o fim. Elas são propriedades organizacionais da inteligência. Phill ips Jr. (1977, p.

28) utiliza-se da seguinte ilustração para melhor entendimento:

O exemplo pode ser este: Um bebê olha para uma roca e agarra-a. A
estrutura do acontecimento relaciona os meios (olhar, estender a mão,
agarrar) com o fim (estimulação do objeto na mão). Ambos estão
relacionados com o outro, e é esse relacionamento que Piaget denomina
estrutura.

O termo função se refere a modos biologicamente herdados da interação com o

ambiente. Esses modos são característicos das integrações em todos os sistemas biológicos e

agem de forma contínua provocando descontinuidades na estrutura.

Assim, as funções permanecem, porém as estruturas são transitórias, e essa sua

transitoriedade é o que promove o desenvolvimento do organismo. À medida que o indivíduo

se desenvolve, as funções permanecem invariáveis, mas as estruturas variam; essa variação na

estrutura é o desenvolvimento.

Piaget define assimilação como uma função biológica, uma subfunção da adaptação. A

assimilação ocorre sempre que o organismo utiliza algo do ambiente e o incorpora. O

processo no qual o organismo modifica sua estrutura para tornar possível essa assimilação é

chamado de acomodação.

No exemplo biológico de ingestão de alimentos, tanto o alimento quanto o organismo,

transformam-se durante o processo. As entradas tanto transformam as estruturas quanto são

transformadas por elas.
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Em analogia, pode-se imaginar a organização assumindo o papel do organismo, e seus

processos, o da estrutura. Assim, a assimilação seria a utilização e incorporação, pela

organização, de algo do ambiente aos seus processos; e acomodação como a modificação dos

processos da organização para que se torne possível essa assimilação. Quando esse algo que a

organização utiliza e incorpora ao ambiente refere-se à tecnologia, os fenômenos são

denominados assimilação tecnológica e acomodação tecnológica.

No tocante ao uso da tecnologia, a organização estaria desenvolvendo-se à medida que

seus processos são modificados pela assimilação da tecnologia, ou seja, à proporção que a

acomodação da tecnologia ocorre na organização.

2.1.3  Assimilação tecnológica pela escola e o papel da gestão

Segundo Cuban (1986) e Cysneiros (2000a, p.1), os problemas de gestão têm

acompanhado a inserção de novos artefatos na escola desde as experiências iniciais com o

rádio, nas primeiras décadas do século passado.

Kenski (2000) e Cysneiros (2000a, p.1) acreditam que o principal desafio para a

introdução das novas tecnologias nas organizações educacionais diz respeito à gestão. As

dificuldades são muitas e envolvem aspectos financeiros, administrativos, contábeis e de

recursos humanos.

Segundo Cysneiros (2000b, p.3), estruturas precárias de gestão das tecnologias nas

Secretarias Estaduais de Educação, responsáveis pela operacionalização do ProInfo, formam

um crítico conjunto de problemas para a introdução das tecnologias nas escolas públicas. Ele

salienta, também, entre tantos problemas, a capacitação do ProInfo dada pelas Universidades

aos multiplicadores dos Núcleos de Tecnologia Educacional (NTEs) entre 1997 e 1999 não
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correspondeu às expectativas; há grande limitação em relação à precariedade de infra-

estrutura de informática nas Universidades públicas.

Nenhum projeto de assimilação de novas tecnologias pela escola pública terá
êxito permanente sem o apoio da administração central da rede escolar. A
presença de novas tecnologias na escola requer estruturas de suporte que
dependem de políticas específicas da rede escolar.(CYSNEIROS, 1996b).

2.1.4 Esboço de um modelo de análise de assimilação e
acomodação tecnológica para a escola

Observa-se, portanto, que o papel da Gestão é central para a assimilação das novas

tecnologias pela escola, e os estudos realizados sob a ótica da gestão tecnológica podem

oferecer uma importante contribuição às discussões sobre assimilação da tecnologia pela

escola. Porém, como já foi dito, esses estudos têm privilegiado a empresa e a indústria. Por

esse motivo, acreditamos que, ao nos utilizarmos desses estudos para melhor compreender

aspectos da assimilação tecnológica na realidade escolar, se fazem necessárias algumas

adaptações.

Da mesma forma, há necessidade de algumas adaptações na análise dos estudos

originados da área educacional por ser perceptível uma perspectiva limitada quanto ao papel

da gestão de tecnologia para a assimilação. Considera-se a gestão de novas tecnologias o

conjunto de decisões que norteiam os processos de concepção, estruturação e implementação

de ações que visam à solução de problemas por meio do auxílio dessas tecnologias. Na escola

pública, as decisões e ações dos diretores das escolas são bastante limitadas pelas instâncias

superiores, como a Superintendência de Tecnologia da Informação da Secretaria de Educação

e pelos NTEs. Por isso, entende-se que um modelo que se proponha a analisar a assimilação

ou a gestão das novas tecnologias pela escola não deve limitar-se às decisões e ações que se

encontram nos limites da escola local, mas entender que a gestão envolve, principalmente, as
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decisões e ações que partem dos NTEs e das secretarias. Os estudos sobre a gestão das novas

tecnologias na escola oriundos da área educacional tendem a se deter, em sua análise, ao papel

da direção e dos profissionais da escola local em relação à questão e esquecer que esse

modelo deve ser mais voltado para a ação das secretarias.

Visando recorrer a um modelo de análise mais adequado a este trabalho, esboçou-se

esse modelo aproveitando indicadores, tanto de estudos oriundos da literatura de gestão (como

Esteva,1986; Giral, 1986) quanto da literatura da área educacional (como Cysneiros, 1996b).

Deve-se considerar, também, que não se pode estudar a assimilação tecnológica

dissociada da acomodação dessa tecnologia, por isso os indicadores a ser utilizados dividem-

se em duas categorias, os de assimilação e os de acomodação.

2.1.4.1  Indicadores

Apesar das limitações observadas nas abordagens citadas, para análise da assimilação

tecnológica e das diferenças entre este trabalho e aqueles dirigidos ao termo assimilação,

foram consideradas suas contribuições na definição dos indicadores aqui propostos:

a)  Indicadores referentes à assimilação da informática educativa (uso da

tecnologia e incorporação aos processos da organização)

a.1  adequação do espaço físico da escola que recebeu os equipamentos;

a.2  freqüência do uso dos recursos informáticos como ferramenta de

auxílio ao processo ensino-aprendizagem por uma parcela significativa dos

docentes da escola;

a.3  familiarização dos professores, alunos, administradores e demais

profissionais com os equipamentos, e medidas que promovam a

democratização do seu uso;
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a.4  adequação dos softwares e hardwares às necessidades da escola;

a.5  utilização dos recursos de forma adequada para promover os objetivos

esperados.

b)   Indicadores relacionados com a acomodação da informática educativa

(modificação nos processos da organização para permitir a

assimilação)

b.1 periodicidade da capacitação de professores para lidar com a

tecnologia;

b.2  adequação do tempo de trabalho dos professores e outros profissionais

da escola que vão lidar com a tecnologia;

b.3  modificações na forma da aula;

b.4 suporte técnico (manutenção, substituição e atualização dos

equipamentos e softwares);

b.5 documentação da informação relacionada com o uso dos

equipamentos; o arquivamento de manuais e outros tipos de documentos

que possam ser consultados pelos usuários dos equipamentos;

b.6   suporte social (a formação de MCC);

b.7  direcionamento da capacitação de pessoal às necessidades de cada

MCC.
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3  Metodologia

Esta investigação classifica-se como estudo de caso, que, segundo vários autores

(GIL, 1991, p. 78; GOODE, 1979, p. 422; LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 17; TRIVIÑOS, 1987,

p. 133), se trata de uma estratégia de pesquisa cujo objetivo é estudar em profundidade um

objeto ou unidade. O estudo de caso pareceu, portanto, ser o método mais adequado à

natureza da pesquisa. Os membros, funcionários e dirigentes da Escola Manoel Borba

escolhidos para entrevistas e observação são os sujeitos da pesquisa.

Lüdke e André (1986, p. 18-21) caracterizam os estudos de caso da seguinte maneira:

a) “Os estudos de caso visam à descoberta”;

b) “Os estudos de caso enfatizam a ‘ interpretação em contexto’ ;”

c) “Os estudos de caso buscam retratar a realidade de forma completa e

profunda.” Permitem o aprofundamento da realidade social por meio da

combinação de diferentes técnicas para a coleta dos dados;

d) “Os estudos de caso usam uma variedade de fontes de informação.”

Todos os tipos de informações disponíveis podem servir de conteúdo

para realizar o estudo;  essa amplitude possibilita encontrar as

respostas, mais rápido, às questões de pesquisa.

A pesquisa caracteriza-se, ainda, como qualitativa que, segundo Lüdke e André

(1986), tem o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal

instrumento. Além disso, tem as seguintes características:

a) os dados coletados são predominantemente descritivos;

b) a preocupação com o processo é  maior do que o produto;
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c) o “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida é foco de atenção

especial pelo pesquisador;

d) a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo.

A princípio, foi feita uma revisão de literatura sobre assimilação tecnológica, em que

se percebe que a produção acadêmica sobre esse tema, realizada por teóricos da área de

gestão, além de ser composta de estudos recentes, é totalmente direcionada à indústria e

pouco aplicável a organizações com as características da escola pública, objeto do estudo.

Na revisão de literatura sobre assimilação tecnológica produzida por teóricos da área

de educação, foram encontrados nos trabalhos de Cysneiros indicadores aplicáveis; porém,

uma limitação observada em sua análise foi a de considerar a gestão da tecnologia apenas no

âmbito da diretoria da escola.

Assim, neste trabalho esboça-se um modelo de análise que aproveitou os indicadores

percebidos nos estudos de Cysneiros da área de educação e de Esteva (1986) e Giral (1986) da

área de gestão. Além disso, na análise, a gestão da informática educativa na escola é

considerada  como as decisões que norteiam os processos de concepção, estruturação,

implementação de ações que visam à solução de problemas da escola por meio do auxílio da

informática educativa. Essas decisões não se encontram apenas no nível da diretoria da escola.

Neste estudo, o NTE Lauro Diniz e a STI da Seduc-PE assumem um papel de importante

destaque como estruturas de gestão da tecnologia da Escola Manoel Borba.

O modelo de análise foi esboçado tendo como base a teoria de Piaget sobre as origens

do intelecto e seus conceitos de assimilação e acomodação. Assim, por meio de analogias,

surgiram duas categorias de indicadores: os de assimilação tecnológica e os de acomodação

tecnológica.
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Para a coleta de dados, foram utilizadas a observação direta, as entrevistas estruturadas

e semi-estruturadas e a análise documental.

Foram feitos 27 registros de observação direta no período de agosto de 2003 a maio de

2004; realizadas 9 entrevistas semi-estruturadas no período de março a junho de 2004, e

aplicado questionário aos professores.

A investigação foi realizada na  escola pesquisada, no NTE Lauro Diniz, na GERE

Recife Sul e na Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da Seduc-PE. Os três

últimos são órgãos que fazem parte do sistema de gestão da informática educativa da escola.

Daí a importância de estender a investigação a esses ambientes e de entrevistar alguns de seus

atores, para que se tenha maior compreensão das dificuldades para assimilação da tecnologia

pela escola.

Assim, os entrevistados compunham um grupo heterogêneo de atores. Inicialmente,

foi entrevistada a professora responsável pela realização do projeto de utilização do

laboratório que fora aprovado pelo DERE (atual GERE) e assumia na escola o papel de

“responsável pelo laboratório” e pela capacitação de professores da escola local prevista no

projeto elaborado por ela. Foram identificadas, então, as primeiras considerações sobre as

condições em que se dá a assimilação e acomodação da tecnologia na escola e os fatores que

têm dificultado esses processos. A partir dessas considerações e dos registros de observação

direta no ambiente da escola, foi elaborada e realizada a entrevista com a professora da

multiplicadora do NTE, para aprofundamento do entendimento da questão. Da mesma forma,

foram elaboradas as entrevistas com duas outras professoras da escola, a diretora e a diretora-

adjunta.

Por último, foram elaboradas as entrevistas e aplicadas à professora integrante do

apoio pedagógico, ao integrante do apoio técnico-administrativo, que atuam no âmbito em

que a escola está inserta, e ao superintendente de Tecnologia da Informação da Seduc-PE e
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coordenador do ProInfo no Estado, Benedito Parente, e ao gestor da Unidade de Tecnologia

da Informação da GERE.

As entrevistas precisaram ser elaboradas e realizadas em uma ordem seqüencial, pois,

só depois de se ter a primeira percepção da realidade local da escola, poder-se-ia aprofundar

no entendimento de suas causas, que não podem ser explicadas apenas dentro do ambiente

escolar, mas sim envolvendo outros níveis de gestão da informática educativa. Isso dificultou

a realização do trabalho dentro do prazo estabelecido pelo Programa de Pós-Graduação.

Na análise documental, foram utilizados os seguintes documentos: o relatório de

avaliação do ProInfo no período de 1997 a 2002, realizado pelo DIED/SEED/MEC; o

relatório do INEP sobre o percentual de alunos segundo a infra-estrutura disponível na escola

nos ensinos fundamental e médio, por rede de 1999 a 2003; a cópia do questionário do censo

escolar respondido pela escola; o informe sobre o Programa Informática para a Comunidade

elaborado pela Diretoria Executiva de Informações e Avaliações (DEIA); um exemplar do

Diário Oficial, de 20 de março de 2003, que contém a estrutura oficial e o manual da STI da

Seduc-PE; o plano de ação bimestral do NTE Lauro Diniz para o 4.º bimestre de 1998; os

relatórios das ações realizadas pelo NTE Lauro Diniz dos anos 2002-2003; o material

informativo para workshop do ProInfo/Fust nas escolas DEE – Recife Sul de outubro de 2001;

documento do ProInfo; rol das escolas que dispõem de laboratório de informática das GEREs

Recife Norte, Metrópole Norte e Metrópole Sul, fornecido entre agosto e dezembro de 2003;

lista do Projeto Paz nas Escolas, fornecida em novembro de 2003.
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4  Políticas de informática na educação

4.1  Políticas de introdução da informática na educação no
Brasil

Sette, Aguiar e Sette (1998, p. 2) e Oliveira (1998,  p. 23) consideram que a política de

informática na educação do Brasil tem sua origem em um período em que era vigente no

cenário nacional a política de reserva de mercado estabelecida em 1979, uma política

protecionista, que buscava uma autonomia no campo da informática contra o domínio

tecnológico das empresas multinacionais e a conquista da maior fatia do mercado interno no

campo.

Nessa época, as expectativas quanto ao uso da informática nas diversas áreas de

atividade da sociedade, incluindo a educação, eram bastante elevadas no Brasil e no mundo.

Segundo Cysneiros (1998, p. 16), essa expectativa foi acompanhada de certa ideologia

associada ao seu uso, disseminada por autores de livros e artigos, conferencistas e pelos meios

de comunicação, que discursavam que os computadores fariam maravilhas na escola. Essa

ideologia pode ser percebida em afirmações como: “Graças ao computador o ensino será

organizado como um grande banco do saber.” (DEMARNE, 1970, p.130), ou ainda:

O diálogo entre o astronauta e o computador no li vro 2001, uma Odisséia no
Espaço de Arthur Clark anuncia, com muito realismo, a virada do século [...]
A educação assistida por computador provocará a mais dramática
transformação ao:
liberar o aluno de freqüentar as escolas formais;
introduzir a educação e o treinamento a nível pessoal;
tornar o método de auto-ensino a principal forma de aprendizado;
transformar a educação num processo de criação de conhecimento, bem
como num processo permanente, isto é, de educação e aprendizado durante
toda a vida. (DYTZ, 1986, p. 46).
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Há uma possibil idade bastante acentuada de que antes do final deste século
os estudantes venham a receber toda a sua instrução através de
computadores, sem, absolutamente, nenhum contato com professores vivos.
(HERRIOTT, 1982, p. 80.).

É nesse contexto de elevadas expectativas que surgem no Brasil, na década de 80, as

políticas de introdução e são estabelecidas as primeiras diretrizes ministeriais para o setor,

elaboradas em 1982, que, segundo Reis (2001, p. 189), apontavam e davam início ao uso das

tecnologias educacionais e dos sistemas de computação, enfatizando as possibil idades desses

recursos colaborarem para a melhoria da qualidade do processo educacional.

Os Seminários Nacionais de Informática na Educação, realizados pela Secretaria

Especial de Informática (SEI), pelo MEC e o CNPq, em 1981 e 1982, serviram de subsídio ao

traçado das diretrizes do MEC para a implantação da política de informática educativa, que

resultou na elaboração do Projeto Educom e na criação, em 1983, da Comissão Especial −

Informática na Educação da SEI, que, sob a presidência do secretário de Informática − e

contando, como membros, com o presidente do CNPq, o presidente da Financiadora de

Estudos e Projetos (Finep), o titular da Secretaria de Ensino Superior (Sesu), o titular da

Secretaria de Ensino do Primeiro e Segundo Graus (SEPS) do MEC, o diretor de coordenação

do CNPq e o diretor geral da Capes −, tinha como uma de suas atribuições acompanhar e

apoiar a implementação do Educom. Na portaria n.º 1/83 baixada pelo secretário de Educação,

Melo (2002, p. 20) destaca uma das considerações que levaram à criação dessa Comissão.

Considerando a necessidade do desenvolvimento, no país, de tecnologia para
o uso do computador como instrumento auxiliar do processo ensino-
aprendizagem, orientado para valores culturais, sócio-políticos e
pedagógicos da realidade nacional [...]

O Educom buscou, por meio da implantação de centros-piloto, o desenvolvimento de

pesquisas e reflexões sobre o uso do computador na educação. Os centros-piloto foram
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implantados em 1982 nas Universidades Federais de Pernambuco (UFPE), Minas Gerais

(UFMG), Rio de Janeiro (UFRJ), Rio Grande do Sul (UFRG) e na Universidade Estadual de

Campinas (Unicamp). Tinham como objetivo a produção de material pedagógico, validados

pela pesquisa em escolas públicas do 2.º grau e a formação de professores.

Segundo Reis (2001, p. 192), esse direcionamento dos objetivos do projeto para

questões de natureza pedagógica relacionadas com o processo ensino-aprendizagem foi um

dos argumentos para que, em 1984,  a coordenação do projeto passasse da SEI para o Centro

de Informática (Cenifor) do MEC, criado em 1982. O outro argumento é que a SEI “não havia

previsto no seu orçamento o montante de recursos capaz de dar a devida sustentação

financeira ao projeto, em termos de contrapartida negociada com o MEC”.

Desde 1985, os centros-piloto enfrentam sérios problemas de carência de verbas para a

sustentação de suas atividades. Segundo Reis (2001, p. 192), isso se deve às mudanças de

ordem política e administrativa no governo federal com o fim do regime mil itar. A nova

administração da Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa (Funtevê)/MEC, a que estava

subordinado o Cenifor, iniciou a operação desmonte do órgão, alegando desinteresse pela

pesquisa. A partir de então, o MEC passou a descumprir a sustentação financeira do projeto.

Além disso, os altos índices inflacionários daqueles anos contribuíram para o agrave da

situação, e esse problema prejudicou a continuidade do projeto em vários momentos. Isso deu

início a uma disputa interna de órgãos que pretendiam assumir a coordenação do setor.

Reis afirma, ainda, que os centros-piloto, apesar das adversidades, parecem ter

cumprido seu papel, e as descontinuidades se deveram à omissão dos órgãos governamentais,

que deixaram de cumprir suas obrigações financeiras para com o projeto. Segundo Cysneiros

(1998, p. 19), integrante da equipe inicial do Projeto Educom em Pernambuco, esses centros

ofereceram uma contribuição significante mais no que diz respeito à formação de recursos

humanos do que à produção de material pedagógico. Informou, ainda, que os ex-bolsistas do
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Projeto Educom são hoje professores e pesquisadores experientes, que contribuem para a nova

fase da informática educativa no País e até mesmo no restante do mundo.

Andrade (1996, p. 2) lembra que um dos resultados do projeto foi a criação do Comitê

de Assessoramento de Informática na Educação (CAIE) do MEC. Esse comitê recomendou a

aprovação do Programa de Ação Imediata em Informática na Educação do 1.º e 2.º graus,

aprovado em 1987. Com isso, pretendia a consignação de recursos financeiros no orçamento

do MEC necessários para dar continuidade às ações em desenvolvimento.

Reis (2001, p.194) destaca uma das primeiras ações do comitê: a recomendação da

avaliação do Projeto Educom. Em seu relatório, as atividades desenvolvidas pelos centros-

piloto foram avaliada positivamente, e foi feita menção à necessidade de manutenção e

revigoramento do apoio técnico e financeiro, de maior intercâmbio de pesquisadores, e que a

tônica principal dos centros fossem as atividades de pesquisa.

Nesse mesmo ano, a coordenação das ações de informática na educação passou a ser

responsabil idade da Secretaria de Informática do MEC, e as entidades gestoras dos centros-

piloto receberam os recursos desse Ministério.

Andrade (1993, p.2) destaca algumas ações desse programa, que considerou básicas de

uma cultura nacional de informática na educação: Projeto Formar (1987, 1989 e 1992), que se

constituiu da realização de cursos de especialização em informática na educação; Projeto

CIEd, que implantou Centros de Informática na Educação (CIEds) em Secretarias Estaduais;

Jornada de Trabalhos: subsídios para políticas, e cursos de software educativos (1987 a 1989),

visando incentivar a revelação de talentos, a produção descentralizada e a melhoria da

qualidade.

Em 1986 e 1987, o MEC comprava os primeiros computadores para serem

distribuídos entre as secretarias estaduais, mas, segundo Cysneiros (1998, p. 19), além de não
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disporem de bons aplicativos básicos da época, quebravam com muita facilidade e exigiam

constante manutenção.

Em 1989, surge o Programa Nacional de Informática Educativa (Proninfe), cujo

objetivo era a capacitação contínua e permanente de professores, técnicos e pesquisadores no

domínio da tecnologia de informática educativa. O Proninfe era composto pelo Conselho

Consultivo, tendo por membros, os dirigentes dos órgãos específicos do MEC; o Comitê de

Assessoramento de Informática Educativa, composto por especialistas da área; Coordenação

Geral e Secretaria Executiva, que agregava todos os subprogramas vinculados às entidades

federais de ensino do 1.º, 2.º e 3.º graus e às secretarias estaduais.

Esses subprogramas eram integrados aos Centros de Informática na Educação, que

tinham como finalidade ser ambientes de ensino-aprendizagem, integrados por grupos

interdisciplinares de especialistas educadores e técnicos, sistemas e programas

computacionais de suporte ao uso e aplicação da informática na educação. Porém, segundo

Andrade (1996, p. 3), a falta de recursos e as interrupções nas diversas gestões ministeriais

impediram o Proninfe de distribuir um número de centros de informática suficiente para

atingir a esfera municipal e expandir as atividades de capacitação na área.

Segundo Oliveira (1993, p. 13), após 1987, a política passou a ter um caráter mais

descentralizado, saindo do âmbito do MEC e passando a ser mais influenciada pelas

secretarias municipais e estaduais de ensino; mas só nas redes de escolas com maiores

possibilidades, que, segundo ele, careciam de critérios metodológicos em sua aplicação na

produção de conhecimentos, que satisfizessem amplamente os objetivos educacionais, as

motivações individuais e os legítimos alvos da cultura.

Além disso, segundo Cysneiros (1998, p. 19), nesse período houve no Brasil um

arrefecimento em relação à informática na escola, que se prolongou por quase uma década de

políticas federais instáveis, com o impulso retomado durante o governo Collor. Em algumas
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redes educacionais, foram criados centros de informática que se burocratizaram e foram

absorvidos sem atingir as escolas, segundo ele, algumas exceções de praxe. Ele afirma que,

para algumas áreas, a mídia da informática ainda não oferece muito, como a área da

alfabetização, da educação especial, em que se depositavam grandes esperanças; o impacto

tem sido bem menor que o esperado, e percebe-se um uso bastante limitado da informática na

educação do País.

4.2  O ProInfo

Em 1997, surge o Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo),

elaborado pela Secretaria de Educação à Distância (SEED) do MEC, em conjunto com as

Comissões Estaduais de Informática na Educação − formadas por representantes das esferas

estaduais e municipais de educação, das universidades e da comunidade escolar em geral − e

o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação (Consed) ao qual foi enviado o

projeto do ProInfo pelo MEC, a fim de ser discutido antes de implementado. O programa visa

à informatização de escolas da rede pública do 1.º e 2.º graus, em todo o País, para utilização

da informática como ferramenta de ensino. Segundo a sua concepção:

O ProInfo é essencialmente um programa de educação, voltado para a
introdução da tecnologia no processo ensino-aprendizagem e integrado com
outras ações do MEC, com o objetivo de oferecer a todos os jovens
brasileiros uma educação pública de qualidade e de promover a valorização
profissional dos professores. (BRASIL. MEC, 1997).

Visando à operacionalização do programa, foram criadas estruturas descentralizadas

de gestão, denominadas Núcleos de Tecnologia Educacional (NTEs), com a finalidade de

capacitar os professores para usar o computador na sua prática docente e acompanhar,

permanentemente, essas mesmas escolas no processo de incorporação da tecnologia.
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Segundo o relatório de avaliação do programa concluído em dezembro de 2002 pelo

Departamento de Informática na Educação a Distância (DIED) do MEC, na estratégia do

ProInfo, os NTEs ocupam, portanto, papel de destaque, sua implantação tendo sido

considerada pelo  DIED  de suma importância para a consolidação do programa.

A descentralização faz parte da estratégia de implantação e acompanhamento do

ProInfo, que valoriza o trabalho colaborativo. Segundo o relatório do DIED, isso estaria

permitindo a adaptação do ProInfo, em cada unidade da Federação, à realidade político-

educacional desta, respeitando outras iniciativas projetadas ou em desenvolvimento na área de

tecnologia na educação; além disso, estaria permitindo que correções demonstradas

necessárias sejam efetuadas por esforço conjunto (MEC e Estados) de acompanhamento da

implementação do programa, que haja otimização do uso de recursos materiais e humanos.

A estratégia de capacitação do ProInfo, Figura 1 (4), é definida contendo os
seguintes princípios:

a) professores capacitando outros professores;

b) técnicos de suporte formados com visão pedagógica;

c) alunos capacitados tecnicamente para manter equipamentos e software;

c) trabalhando de acordo com o planejado pelas escolas;

d) gestores educacionais capacitados para gerenciamento de projetos

educacionais que utilizam tecnologia.
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Figura 1 (4) – Estratégia de capacitação do ProInfo
Fonte: DIED. Relatório de avaliação do ProInfo no período de 1996-2002

As conclusões do relatório do DIED são positivas, como se pode observar abaixo:

As estratégias adotadas pelo Programa funcionaram satisfatoriamente. A
rede de NTE tem provido suporte às escolas e um processo de capacitação de
RH – professores e técnicos – que já formou um número de pessoas muito
maior do que o previsto nas diretrizes do ProInfo. Isso se deve,
essencialmente, ao trabalho dos coordenadores estaduais do Programa e dos
multiplicadores e à crescente compreensão dos gestores educacionais sobre o
uso educacional da Telemática.

O ProInfo conseguiu formar uma comunidade interessada no uso pedagógico
da Telemática muito atuante em praticamente todas as unidades da federação
(UF). Esta comunidade tem sido responsável pelos avanços do Programa, de
modo especial a formação de recursos humanos e a conscientização dos
escalões superiores dos sistemas públicos de ensino sobre a importância da
introdução de tecnologias de ponta na escola pública.

O relatório informa, ainda, que o ProInfo foi principalmente financiado pelo Fundo

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O Banco Interamericano de

Desenvolvimento (BID) e a Unesco financiaram parcialmente algumas atividades

internacionais desenvolvidas pelo programa. Só em 2002, foram investidos R$15.304.196,42

em capacitação de recursos humanos e R$19.166.076,65 em aquisição de hardware e

software, R$34.470.273,07 ao todo. Segundo o relatório, os recursos foram aplicados de
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forma cuidadosa, não tendo recebido alteração significativa do Tribunal de Contas da União

ou do Controle Interno do Poder Executivo. Em maio de 2004, o MEC abriu licitação para a

compra de cinco mil computadores, que pretende distribuir entre quinhentas escolas em vários

Estados. O investimento previsto é de R$ 13,3 milhões (BRASIL. Serpro, 2004). De 1997

para cá, o ProInfo já instalou 4.640 escolas públicas com laboratórios de informática. De

acordo com o relatório, é possível que o ProInfo tenha estimulado outros esforços de

introdução de Telemática no ensino básico. Sabe-se que muitas escolas recebem equipamento,

também por meio de convênio, das secretarias estaduais e municipais de Educação.

O relatório traz, ainda, os seguintes dados sobre a avaliação dos NTEs: 16,2 % dos

multiplicadores mostraram-se insatisfeitos com as condições de trabalho, 22,1% consideram

razoáveis, 56% mostraram-se satisfeitos.

Apesar da avaliação positiva do DIED, em muitas pesquisas, os resultados têm

mostrado uma realidade bem mais problemática. Melo (2002, p. 24) afirma que − em razão da

diversidade de condições socioeconômicas e políticas estaduais na área de educação nos

Estados da Federação − há diferenças significativas entre programas estaduais de instalação

de computadores em escolas públicas.

Em seu trabalho, Melo cita as conclusões de alguns pesquisadores sobre o ProInfo em

diferentes Estados brasileiros para ilustrar essa afirmação. Uma delas é a de Jesus (2001) e

Melo (2002, p. 24), que observaram que nem sempre o teórico e o prático puderam caminhar

juntos na formação dos professores multiplicadores do programa em Sergipe, pois eles

adquiriram habil idades práticas de uso do computador. Todavia, a competência teórica não se

deu na mesma proporção daquelas. Além disso, a estrutura e o funcionamento do NTE de

Aracaju eram ainda precários, como também os meios disponíveis para a manutenção e o

funcionamento do equipamento das escolas. E Quartiero (2002) e Melo (2002, p. 24) afirmam

que a destinação de verbas para a capacitação de professores é um ponto importante do
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programa, o qual, ao se consolidar na prática, passa por adaptações e readaptações em que

esse aspecto perde muito o seu alcance.

O regimento dos NTEs determina que o repasse das verbas (mensais e/ou

extraordinárias) de manutenção para os núcleos deve ser feito por meio das direções das

escolas-sede, porém algumas pesquisas têm evidenciado a dificuldade dos NTEs no

recebimento de verbas para o sustento financeiro de suas atividades.

Alunos do Curso de Mestrado em Informática Aplicada à Educação da Universidade

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) realizaram levantamentos de informações sobre a situação

atual de diferentes núcleos de tecnologia do País. O resultado dos levantamentos está

disponível na página do núcleo de computação eletrônica da Universidade.  Um deles,

realizado em maio de 2002 indicou que, no NTE Nilópolis (RJ), uma das dificuldades

enfrentadas é o fato de que a verba fornecida ao núcleo não tem data certa para o recebimento

e os valores definidos. O núcleo, até a data da realização do trabalho, só havia recebido 1/8 da

verba que deveria receber.

Em outro levantamento, realizado no NTE Cajazeiras (PB), as dificuldades apontadas

pela equipe do núcleo foram a “falta de assistência e assessoramento aos núcleos por parte dos

órgãos competentes e falta de compromisso educacional ou cultural de muitos que estão à

frente do programa de informatização das escolas, em âmbito estadual, chegando a

inviabil izar seu sucesso” , e ainda o não-recebimento de verba alguma para o sustento

financeiro. A equipe afirmou receber apenas uma “pequena ajuda” em forma de material

didático e de expediente da Secretaria de Educação e Cultura do Estado via região de ensino à

qual Cajazeiras está vinculada. Entre outras dificuldades, aponta, ainda, a insuficiente

comunicação com o coordenador estadual do ProInfo, a ausência de cursos desde 2000.

Um dos multiplicadores entrevistados em um levantamento realizado no NTE Rio1

afirmou que o Estado tem repassado verbas para a realização de cursos, a compra de  vale-
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transporte, pequenos reparos de infra-estrutura, etc. Porém, não é possível utili zar a verba para

aquisição de alguns itens, por exemplo, equipamentos e periféricos de informática, mas o

NTE tem autonomia para fechar parcerias com empresas, viabil izando recursos necessários

para seu funcionamento. Nesse caso, é o núcleo que repassa 30% de sua verba para a Escola

Amaro Cavalcanti, pagando os custos de utilização do ambiente (luz, telefone, etc). Ainda

assim, o multiplicador entrevistado afirmou que a burocracia impede que a verba recebida

seja destinada a tipos de necessidade como ar condicionado e a implantação de um sistema de

backup.

A pesquisa conclui que, de maneira geral, os aspectos negativos, ficam por conta da

falta de recursos dos professores e alunos, que participam das aulas por conta própria em seu

horário de folga, gastam com transporte e, na maioria das vezes, sentem-se frustrados por

saberem que sua escola não dispõe de recursos mínimos funcionais. Como ponto positivo, é

ressaltada a qualificação dos multiplicadores.

No NTE Lauro Diniz em Recife, Pernambuco, a situação é menos favorável. No seu

plano de ação bimestral (30/4/98), a previsão de despesas com recursos materiais para a

realização das atividades do núcleo no período era de R$ 5.064,45, e não estavam inclusas

despesas com transporte dos multiplicadores e suporte técnico às escolas da rede. Até hoje, o

núcleo não recebeu verba alguma para seu sustento financeiro.

O relatório do DIED informa, ainda, que 57,1% dos NTEs pesquisados declararam

inexistência de capacitação continuada e admitem que o programa tem apresentado certa

dificuldade para implantar um processo de capacitação desse tipo.

Segundo Cysneiros (2000a, p. 3), os problemas de operacionalização do ProInfo têm

sido grandes em razão da dimensão do projeto. Ele afirma que a capacitação realizada, entre

1997 e 1999, deixou muito a desejar por vários motivos, dentre os quais, salienta o aspecto

interdisciplinar da capacitação, envolvendo departamentos diferentes, e docentes com pouca
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ou nenhuma experiência de pesquisa sobre o uso de novas tecnologias em escolas públicas; a

precariedade de infra-estrutura de informática nas universidades públicas; as estruturas

precárias de gestão de tecnologias nas Secretarias Estaduais de Educação, responsáveis pela

operacionalização do ProInfo e a separação de políticas para as diferentes tecnologias, não

tendo sido planejada a integração delas.

Cysneiros afirma, ainda, que os computadores do programa começaram a chegar às

escolas públicas em meados de 1999, mas um ano depois, seu funcionamento ainda era

parcial na maioria dos Estados.

As redes Windows NT são pouco utilizadas, poucas escolas têm ligação com
a Internet e poucos professores trabalham conteúdos curriculares usando
computadores. Em algumas escolas têm sido implementadas experiências
com pedagogia de projetos, explorando temas ligados a problemas locais
(lixo, preservação ambiental) e a eventos históricos, porém tais experiências
não são generalizadas e não chegam a ocupar intensivamente os
equipamentos existentes. (CYSNEIROS, 2002a, p. 3).

Apesar desse quadro, em 1998, Cysneiros (1998, p.1) afirma que a escola pública,

mesmo timidamente, já estava sendo informatizada, com o apoio de programas federais,

estaduais e municipais, especialmente o ProInfo; mas mesmo recebendo alguns

computadores, poucas escolas públicas não dispunham sequer de telefones, copiadoras, fax,

entre outros equipamentos comuns em outras organizações (1996b, p.1). Quando existiam,

eram pouco ou mal utilizados, geralmente é um mimeógrafo, uma pequena televisão, um

videocassete, um gravador ou um sistema de som.

Embora ele admitisse que estavam melhorando lentamente, afirma que, principalmente

nos Estados do Norte, Nordeste e nas regiões rurais do País, as escolas ainda sofriam de males

consideráveis:

[...] Apresentam mobil iários e instalações precárias, não dispõem de
recursos mais fundamentais como segurança, uma biblioteca razoavelmente
atualizada ou sequer instalações físicas adequadas; dependem
excessivamente da administração central da rede escolar com sua burocracia
e oscilações de rumo provocadas por mudança de governo, etc., que concede
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atenção especial apenas às escolas vitrine, umas poucas exceções mostradas
a visitantes e à mídia local. (CYSNEIROS, 1996b).

4.3  Aspectos da introdução da informática nas escolas em
Pernambuco

Como visto, o Estado de Pernambuco foi um dos pioneiros na tentativa de introduzir a

informática na educação. Segundo Oliveira (1993, p. 88), em 1988, com o Projeto Educom-

UFPE, a Secretaria de Educação elaborou uma proposta de introdução da informática nas

escolas públicas estaduais do 1.º e 2.º graus (hoje, ensino fundamental e médio), o Projeto de

Informática Educativa nas Escolas Públicas Estaduais, implementado em 1989, quando, já por

meio do Proninfe e da SEC/PE, foi instalado o Centro de Informática Educativa (CIEd/PE) no

Departamento de Tecnologia Educacional (Dete), que, numa tentativa de introduzir a “cultura

da informática” na rede estadual de ensino de Pernambuco, instituiu Laboratórios de

Informática Educativa (LIEDs) em algumas escolas do Recife.

A justificativa para a inserção dos computadores nas escolas públicas era a garantia de:

a)  educação básica de qualidade;

b) uma educação que assegure à clientela escolar compartilhar significados e

desenvolver habil idades indispensáveis à análise, à interpretação e à

intervenção na realidade social;

c)  uma educação que permita retraçar a construção do próprio conhecimento e

da própria sociedade;

d)  uma educação que vincule a escola à cultura do povo e o mesmo ao que de

mais moderno existe.

Segundo ele, desde a criação do Projeto Informática Educativa nas Escolas Estaduais

de Pernambuco até 1998 (o período no qual já se destaca um arrefecimento em relação a

investimento de informática na escola no País), houve ausência quase completa de
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investimentos para a manutenção e ampliação dessa experiência, limitando-se quase

exclusivamente às verbas recebidas do governo federal, decorrentes do convênio assinado

para a criação do CIEd-PE.

Porém, desde 1993, a rede municipal de Recife, com base no plano decenal do MEC

(BRASIL. MEC, 1993), passou a priorizar a criação de Núcleos de Informática, mas a

principal motivação era estimular a democratização do domínio da informática como forma

de possibil itar o acesso ao mercado de trabalho. Sua intenção não era utilizar informática

visando à melhoria do processo ensino-aprendizagem, mas implementar o ensino de

informática nas escolas do ensino fundamental. Assim, inicialmente foram implantados 15

Núcleos Profissionalizantes de Informática (Nupis), para oferecer aos estudantes e membros

da comunidade cursos profissionalizantes de operador, programador de microcomputadores,

operador e supervisor de rede de microcomputadores.

Em dezembro de 1993, foi realizado o IV Simpósio Brasileiro de Informática na

Educação (SBIE), no qual se realizou o primeiro debate sobre informática na escola

(Informática na Escola: por que, para que e como?).

Pretendeu-se com o desenvolvimento da programação, que os participantes
do curso fossem adquirindo uma visão mais global do campo da informática
na educação, superando os limites estreitos da capacitação puramente
instrumental, de acordo com um determinado viés tecnicista, muitas vezes
predominante nesta área. (SETTE; AGUIAR; SETTE, 1998, p. 3).

Em 1996, a UFPE realizou, em atendimento a SE/RE, o I Curso de Especialização em

Informática na Educação, vinculado ao Curso Informática nas Licenciaturas. Estavam

envolvidos, além da SE/RE, o Espaço Ciência e a SEC/PE.

Esse quadro levou Sette, Aguiar e Sette (1998, p. 4), a concluírem que o terreno era

propício à ampliação da informática na rede municipal do Recife, quando, em 1997, o

governo federal lançou o ProInfo. Pelos mesmos motivos, acredita-se que, também na rede

estadual, o terreno era propício.
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Em 2001, a Secretaria de Educação do Estado iniciou o que considera ser “o mais

amplo programa da história da educação de Pernambuco para modernizar sua rede escolar” . O

programa tem dois objetivos principais: a melhoria do ensino e a melhoria da gestão escolar.

(PERNAMBUCO. Seduc, 2003).

A Seduc-PE investiu na implantação de laboratórios nas escolas, “para que todos os

alunos tenham acesso aos equipamentos” (PERNAMBUCO. Seduc, 2003), e deu início ao

Projeto Sistema Integrado de Informações Gerenciais (SIIG), em abril de 2001, desenvolvido

pelo componente de Gestão Educacional do Projeto Nordeste. Em setembro, das 416 escolas

estaduais da RMR, 90% já tinham digitalizado seus dados. Um esforço que requereu a

instalação de 1.700 computadores com uma configuração média de Pentium 3, 850 MHz, 128

MB de Ram, 20 GB de disco rígido e conexão dedicada de 64 KBps para informatizar a

administração das escolas em Pernambuco.

Essas iniciativas, que fazem parte do Projeto Computador na Escola da Seduc-PE,

surgiram da tentativa da Secretaria de direcionar esforços para o alcance do “objetivo do

Governo Federal de universalizar o ensino da informática no nível médio” (PERNAMBUCO.

Seduc, 2003). A Diretoria Executiva de Informação e Avaliação da Seduc-PE acredita que “o

SIIG, através dos laboratórios de informática educacional, vai trazer uma melhor qualidade na

gestão escolar e no ensino de Pernambuco” (PERNAMBUCO. Seduc, 2003).

De lá para cá, o Estado também instalou laboratórios de informática abertos à

comunidade em diversos pontos da rede pública estadual de educação, para oferecer cursos de

informática básica, com o objetivo de capacitar os jovens para o mercado de trabalho. Isso faz

parte de uma estratégia do governo do Estado de Pernambuco para combater a exclusão

digital, enfrentando-a a partir das escolas.

De acordo com o diretor de Informações e Avaliações da Secretaria de
Educação, Benedito Parente, há dois ramos de atuação para a
democratização da informática: o primeiro seria em relação à gestão escolar.
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[...] O outro ponto de atuação estaria ligado diretamente à melhoria de ensino
e à inclusão digital (FOLHA DE PERNAMBUCO, 23/10/2002).

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), no art. 1.º § 2.º ,há a

citação de que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.

Reconhecemos a importância de que o indivíduo possa desenvolver na escola habil idades que

lhe permitam inserir-se na sociedade de forma ativa, porém, essa preocupação da LDBEN

pode ter dado lugar a um viés instrumental que se refletiria nas ações das secretarias estaduais

de Educação, inclusive na de Pernambuco. “Em alguns projetos tem havido confusão entre

ensino isolado de informática e informática para melhoria do ensino” , declara Cysneiros

(1998, p. 28) a respeito dos projetos do campo no Brasil. Ele também lembra que a Unesco

chegou até a publicar um currículo de informática para o ensino médio, e isso foi objeto de

alguma polêmica.

O ProInfo em Pernambuco tem sido implementado pela SEED/MEC em parceria com

o governo do Estado por meio da Seduc-PE (escolas da rede pública estadual e municipal,

exceto em Recife e Petrolina) e da Prefeitura da Cidade do Recife e de Petrolina por

intermédio das secretarias municipais de Educação. Em 2002, a Seduc-PE recebeu o Troféu

Menção Honrosa do Prêmio Finep de Inovação Tecnológica − Etapa Nordeste pelo Projeto

Computador na Escola. Segundo dados do Inep, Pernambuco ocupa o terceiro lugar no

ranking nacional em presença de tecnologia nas escolas. O Estado tem investido bastante na

compra de equipamentos para a implantação de laboratórios nas escolas públicas. Como visto,

já foram implantados laboratórios de informática em 417 escolas da rede estadual.

Por outro lado, Melo (2002, p. 90) afirma em sua dissertação de Mestrado que,

partindo da análise do programa estadual de informática, seus registros de campo mostraram

que um dos maiores obstáculos para o funcionamento dos computadores na escola pesquisada

foi a relação do NTE com a escola. Ela observa que, até a conclusão do seu trabalho, os NTEs
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e os laboratórios de informática não haviam sido ainda regulamentados, e os professores

multiplicadores tinham de trabalhar dividindo sua carga horária entre o núcleo e a sala de

aula. Além disso o professor que exerce a função de suporte técnico do núcleo não recebia

nenhuma gratificação por isso, os profissionais do núcleo tinham de arcar com os custos de

locomoção às escolas. Até hoje, os NTEs não recebem verba alguma da Seduc-PE para seu

sustento financeiro.

4.4  Algumas considerações

No início dos anos 90, Teodoro e Freitas (1992) e Cysneiros, 1996a, p. 1) já

afirmavam que as tentativas de introdução de artefatos tecnológicos na escola têm sido uma

história de insucessos. Cuban (1986),  Ely e Plomp (1986) e Cysneiros (1996a, p. 1)

apontaram vários fatores relacionados com a não-assimilação de tecnologias pela escola,

mostrando que os problemas relacionados com a assimilação do uso de tecnologias

educacionais se observam, também, em países desenvolvidos.

Podemos perceber que, no Brasil, a criação e o fim de uma série de programas

coordenados por uma série de órgãos e a carência de recursos, devido ao descumprimento do

sustento financeiro desses órgãos, contribuíram para que as políticas de introdução da

informática na educação no País fossem marcadas pela descontinuidade e pela precariedade

das estruturas de gestão dessas tecnologias.

De 1987 até hoje, muitas escolas já receberam seu laboratório de informática, e a

gestão das novas tecnologias tem-se descentralizado, porém essa descentralização, além de

favorecer as diferenças no processo de informatização das escolas em cada Estado, é um fator

que tem dificultado o comprometimento dos órgãos gestores com os núcleos de tecnologia,

tanto no que diz respeito ao sustento financeiro quanto ao acompanhamento e apoio a suas

atividades.
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Além desses problemas, pelo menos em Pernambuco, podemos perceber que as ações

da Seduc-PE relacionadas com a informática na escola foram caracterizadas pela falta de

clareza nos seus objetivos pela confusão de três aspectos da utili zação dessa ferramenta: a

informática educativa, a informática como ferramenta de auxílio à gestão e a inclusão digital.

Há, portanto, de se justificar a relação existente entre a inclusão digital, o Sistema de

informações Gerenciais (SIIG) e a melhoria do ensino na rede.

Outra consideração é a importância dada, não apenas no Estado, mas no País, à mera

inserção de equipamentos de informática nas escolas como um indicador para uma avaliação

positiva do processo de informatização em detrimento da assimilação dessa tecnologia por

essas organizações, que, de fato, é o indicador mais relevante para essa avaliação.

Acreditamos que isso seja, ainda, o reflexo da ideologia que caracterizou o período em que

surgiram as primeiras políticas de introdução dos computadores nas escolas, marcadas por

grandes expectativas de que o computador, por si só, faria maravilhas no setor.

A Menção Honrosa do Prêmio Finep ao Projeto Computador na Escola, por exemplo,

reflete isso. É questionável o critério utilizado pelo Finep para a avaliação do programa. Há

importância de considerar a assimilação da tecnologia na avaliação de qualquer programa

dessa natureza, pois se a tecnologia não está sendo bem utilizada e se não foi, de fato,

incorporada pela organização, foi perdido o investimento, pelo menos se o objetivo real desse

investimento for mesmo o declarado.

Além dos trabalhos de Cysneiros e de um livro de Elizabeth Almeida, praticamente

não encontramos estudos que busquem avaliar se essa tecnologia está sendo realmente

assimilada pelas escolas, ou que se preocupem em estudar aspectos da gestão dessas novas

tecnologias, que é fator determinante para a assimilação.

Para o DIED, o ProInfo tem sido um verdadeiro sucesso, porém percebemos em outros

estudos que, muitas vezes, a realidade nas escolas tem-se mostrado bem diferente desse
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discurso. São passíveis de avaliação as mudanças qualitativas ocorridas nas escolas em

decorrência da introdução dessas tecnologias. Há necessidade de que não apenas esse, mas os

demais programas desenvolvidos pelas secretarias de introdução de novas tecnologias nas

escolas sejam avaliados com base em pesquisas que se preocupem em estudar a assimilação

das novas tecnologias, que representa o verdadeiro desafio para a gestão.
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5  Descrição e análise dos dados

5.1  Reconhecimento preliminar

Entre agosto de 2003 e janeiro de 2004, foram realizadas as visitas iniciais às GEREs,

com o propósito de obter informação sobre as escolas da rede que tinham laboratório de

informática e os órgãos envolvidos na gestão de informática educativa na rede estadual, assim

como seu papel. Em agosto de 2003, a GERE Sul, responsável pela área na qual se localiza a

Escola Manoel Borba, recebeu a primeira visita. Na ocasião, a escola ainda não havia sido

escolhida para o estudo.

O setor responsável pela gestão da informática nas escolas dessa GERE era a Citplan,

ou Divisão de Planejamento e Tecnologia. A divisão era pequena comparada à maioria das

outras divisões da GERE; não dispunha de nenhum equipamento de informática ou de um

único móvel para arquivar documentos. O responsável pela divisão, Alcides Campelo

Cavalcanti, havia sido designado há pouco tempo, e a decisão não era definitiva. Mostrou-se

bastante interessado pelo trabalho e disposto a prestar qualquer ajuda. As GEREs, na época,

estavam em processo de reorganização e mudança de chefias. Logo, não pôde fornecer

nenhuma informação sobre os laboratórios das escolas uma vez que a documentação

solicitada não foi localizada mesmo com o auxílio dos funcionários. Porém, ele manifestou

grande interesse em criar um vínculo entre a divisão e a Universidade.

No mesmo período, as outras GEREs também foram visitadas com a mesma

finalidade. Na GERE Metrópole Sul, devido a um problema na xerox, só foi possível

conseguir a lista depois de vários dias, e ainda assim, desatualizada. Segundo a funcionária,

algumas escolas foram assaltadas e outras receberam novos micros desde a última atualização.
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Informou, também, que os outros órgãos envolvidos na gestão de informática nas escolas

eram os NTEs e a Superintendência de Tecnologia da Informação da Secretaria de Educação e

Cultura de Pernambuco (Seduc-PE).

Em conversa informal, uma funcionária relatou que a Seduc-PE estava passando por

uma mudança no organograma desde o começo do ano, e em razão disso, as informações

procuradas que antes deveriam se encontrarr na Seduc-PE, foram descentralizadas desde

então.

Na GERE Metrópole Norte, a responsável pelo setor tinha a lista solicitada, mas não

sabia exatamente onde encontrá-la. Justificou a desorganização e falta de informação como

sendo conseqüência das recentes mudanças, pois no processo de descentralização, algumas

caixas foram levadas da Seduc-PE para esse setor. Depois de alguns dias, a lista foi localizada

em uma das caixas, e a julgar pelo aspecto do papel, há muito não era atualizada.

Em outubro, ao realizar outra visita à GERE Sul,  a Divisão de Planejamento e

Tecnologia passara a ser de responsabil idade de Marcos Duarte. Os setores tinham passado a

se chamar Células, mas ninguém sabia informar exatamente o nome da célula, nem mesmo os

próprios membros. A célula não tinha a informação sobre as escolas que dispunham de

laboratório. Uma funcionária ficara responsável pelo levantamento dessa informação, mas

naquele momento se encontrava de férias. Contudo, depois de suas férias, ela ainda não tinha

a informação solicitada. Recebi dela uma lista do Projeto Paz nas Escolas, e a afirmação de

que as escolas polarizadoras daquele projeto, certamente, tinham laboratório. Quanto às

outras, não tinha certeza. Enfim, posteriormente, essa informação foi concedida verbalmente

por uma professora multiplicadora do NTE Lauro Diniz que trabalha na GERE Sul.

A única GERE que entregou, prontamente, a relação das escolas com laboratórios de

informática foi a Recife Norte, que diferentemente das outras, funciona em outro prédio, no

centro da cidade. Lá, fomos informados que os outros órgãos não se chamavam mais DEREs,
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e sim GEREs. A GERE Norte parecia bastante organizada e bem equipada, diferentemente

das outras.  As informações estavam arquivadas no computador. Juntamente com a relação,

prepararam-nos um ofício de encaminhamento no caso de ser necessário realizar pesquisa nas

escolas. Nessa GERE, não havia uma célula específica de informática na escola, e não

ocorrera nenhuma mudança de chefia como nas outras.

Ao questionarmos, em conversa informal, o porquê daquela diferença, uma

funcionária respondeu que o diferencial era a diretora da GERE.

Durante esse período, percebeu-se a precariedade da estrutura de gestão de novas

tecnologias, pelo menos nas GEREs Metrópole Norte, Metrópole Sul e na GERE Sul; tanto

refletida na falta de informação atualizada, como na desorganização e nas condições de

trabalho oferecidas pelas instalações dos prédios. Contudo, houve percepção da boa vontade

de todos para colaborar com a pesquisa.

5.2  Caracterização da escola

A Escola Manoel Borba, objeto deste estudo, é uma escola pública estadual de ensino

regular com classe especial, localizada na Avenida Almirante Nelson Fernandes, s/n, dentro

do Centro Desportivo Santos Dumont no bairro de Boa Viagem. Foram realizadas dez visitas

à escola no período de março a julho de 2004.

Anteriormente, a Escola Manoel Borba funcionava em um prédio da Igreja

Católica, na Paróquia do Espinheiro, e, segundo relatam as funcionárias da escola, o terreno

onde funcionava foi solicitado pela Igreja, por essa razão, em 5 de dezembro de 2000, passou

a funcionar no prédio atual, onde antes funcionava o DERE Recife Metro-Sul. Essa pode ser

considerada a data de início das suas atividades, uma vez que, na prática, uma escola foi

extinta e outra fundada.
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A escola desempenha suas atividades nos três turnos: matutino, vespertino e

noturno, e este ano tem 664 alunos matriculados no ensino regular, distribuídos entre a 1.ª e a

7.ª séries do ensino fundamental; 96 alunos no curso presencial com avaliação no processo da

educação de jovens e adultos distribuídos entre a 1.ª e a 4.ª séries, e 40 alunos matriculados na

classe especial.

O corpo docente da escola é composto por trinta e três professores, dos quais 26

estão alocados no ensino fundamental, três na educação de jovens e adultos, e quatro na

educação especial. Oito desses professores concluíram apenas o ensino médio, cursando o

magistério; um concluiu, além do magistério, o ensino superior sem licenciatura e o restante

possui licenciatura completa. Essas informações foram obtidas mediante o questionário

respondido e enviado pela escola para o último censo escolar da rede.

O prédio onde a escola está sediada foi precariamente adaptado para abrigá-la.

Funcionárias da secretaria da escola comentam que a gestão anterior da Seduc-PE teria

prometido reformar o prédio. Para isso, foi desenhada uma nova planta, prevendo a estrutura

adequada para uma escola. Atualmente, os espaços são pequenos para funcionar como salas

de aula, o banheiro fica ao lado da cantina, as paredes são úmidas, há vazamentos e a

instalação elétrica é inadequada e, algumas vezes, causa problemas à escola.

 O prédio da escola tem as seguintes dependências: treze salas de aula, secretaria,

sala dos professores, diretoria (com acesso pela sala dos professores e pela secretaria da

escola), biblioteca, almoxarifado, cozinha, depósito de alimentos, banheiros próximos à área

de serviço de copa, e laboratório de informática, cuja sala funciona também como sala de

vídeo e de reuniões.

A escola tem dois aparelhos de videocassete, dois aparelhos de televisão, uma

antena parabólica, um retroprojetor, uma máquina copiadora, que não está em funcionamento

por falta de tinta, dois mimeógrafos, três aparelhos de som, e cinqüenta e dois ventiladores em
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sala de aula. Possui ainda, dois microcomputadores para uso administrativo da escola, dezoito

para uso pedagógico no laboratório de informática e uma impressora matricial instalada no

computador da secretaria. Não tem telefone, porém há um telefone público instalado dentro da

secretaria da escola.

5.3 A Introdução do Laboratór io de Informática na Escola
Manoel Borba

A Escola Manoel Borba recebeu seu laboratório de informática como integrante de um

Projeto denominado Informática para a Comunidade. Esse programa foi uma iniciativa da

Seduc-PE, que tinha como objetivo “democratizar a informática, oferecendo condições para

que as pessoas tenham acesso ao mercado globalizado” (Seduc-PE. Home page). Na página,

além desse objetivo básico, estão destacados:

a)  promover interligação de professores, alunos, pais e policiais que protegem

a Escola e possibil itam a defesa preventiva contra agressões;

b)  a capacitação em informática e internet para jovens e adultos, que é cada

vez mais condição essencial para acesso ao mercado de trabalho;

c)  oferecer aos alunos da rede estadual melhores condições de competir no

mercado de trabalho, aperfeiçoando a capacidade de atendimento da rede

estadual de educação.

Segundo informe sobre o programa elaborado pela DEIA/Seduc-PE, a meta do projeto

era atingir 60% dos alunos a partir da 5.ª série do ensino fundamental e um pai para cada

aluno, além de professores e policiais. Pretendia, assim, atingir um total de 45.000 pessoas

treinadas em informática básica (aplicativos básicos do Microsoft Office) e avançada. Essa

última trazia cursos em qualidade no atendimento escolar e informática propriamente dita, em
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que o treinando poderia escolher um destes módulos: editoração gráfica, criação de

Homepages, Outlook e Excel como base de dados e introdução à administração de redes.

Foram criados pólos visando centralizar treinandos de escolas próximas. A intenção

era trabalhar em turmas distribuídas nos horários entre as 8h e as 22h, formando sete turmas

distribuídas em aulas diárias de duas horas. Na intenção de “assegurar a auto-suficiência e a

continuidade das atividades na conclusão do projeto” (PERNAMBUCO. Seduc, 2003), o

projeto visava formar um conjunto de instrutores de informática e monitores de qualidade no

atendimento escolar em cada laboratório.

Segundo a diretora, a Escola Manoel Borba foi uma das escolhidas para polarizar esse

projeto por localizar-se próximo a outras seis escolas da rede estadual.

Em junho de 2002, a escola recebeu seus equipamentos, foi adaptada uma sala  para

funcionamento do laboratório, onde foram instalados 18 microcomputadores. Mas o trabalho

foi encerrado na escola depois de um ano. Segundo funcionários da Superintendência de

Tecnologia da Informação (STI) da Seduc-PE, isso ocorreu por falta de verbas para dar

continuidade ao projeto nos moldes anteriores. De acordo com o superintendente de

Tecnologia da Informação da Seduc-PE e coordenador do ProInfo no Estado, Benedito

Parente, o programa continua sendo realizado em outros moldes; agora com professores de

informática voluntários e durante os fins de semana em parceria com o Programa Escola

Aberta. Porém constatamos que na escola pesquisada, o programa foi realmente encerrado, e

não modificado.

Além de alguns diplomas, não foi encontrado na escola nenhum documento sobre o

Projeto Informática para a Comunidade referente ao período em que foi realizado na escola,

nem na STI. Portanto não se sabe exatamente quantos alunos e professores foram treinados e

de que cursos participaram.
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Com a extinção das atividades do Programa Informática para Comunidade, os alunos,

professores e a diretoria da escola ficaram na expectativa de que a escola não perdesse o

laboratório. E não perdeu. Essa e todas as outras 29 escolas participantes como polarizadoras

do Projeto Informática para a Comunidade herdaram o laboratório.

Os NTEs do ProInfo foram então designados para promoverem a utilização desses

laboratórios em atividades de informática educativa. O NTE Lauro Diniz, sediado na Escola

Engenheiro Lauro Diniz, no bairro do Ipsep, que atua nas escolas ligadas à GERE Recife Sul,

ficou, então com a responsabilidade de promover essa utilização na Escola Manoel Borba.

Independentemente da ação do NTE Lauro Diniz e da diretoria da escola, a professora

da rede estadual Fátima Magnata acabara de participar de um curso oferecido pela UFPE de

utilização da informática para auxil iar no ensino de alunos com dificuldades de aprendizado.

Esse foi um dos cursos oferecidos pelo Projeto Verão no Campus da Universidade em 2002,

mas prolongou-se por dois anos. Fátima Magnata precisava de uma escola da rede estadual

que tivesse um laboratório de informática que não estivesse sendo utilizado ou estivesse

subutilizado para aplicar os conhecimentos adquiridos no curso. Tendo encontrando e

escolhido a Escola Manoel Borba, elaborou um projeto que apresentava dois objetivos

básicos: a utilização do laboratório para atividades de informática educativa com alunos com

dificuldades de aprendizado; e a capacitação de professores da escola em informática

educativa para atividades docentes com os demais alunos da escola.

O projeto foi aprovado pela DERE (atual GERE) Recife Sul, e em 17 de julho de

2003, Fátima Magnata foi então transferida para a escola para dar início às atividades do

projeto.
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5.4 Indicadores de Assimilação Tecnológica

5.4.1 Adequação do espaço físico da escola que recebeu os 
equipamentos

O laboratório de informática da escola tem 18 computadores. Eles estão alocados

numa de prateleira de alvenaria com divisões formando nichos na parede. Esses espaços já

faziam parte da sala e foram apenas aproveitados. Há também uma televisão e um

videocassete. As carteiras são de madeira, com apoio para o braço utili zado para manusear o

mouse, pois a escola nunca recebeu as cadeiras para o laboratório. Em maio, numa das visitas

à STI,  um funcionário da STI, Jorge Lino, em entrevista , disse que não foi apenas a Escola

Manoel Borba que não recebeu as cadeiras para o laboratório, mas a maioria das escolas. Se

bem que ele não soubesse por que, atribui a causa ao processo de licitação ser muito

demorado, e o programa foi um “pouco relâmpago”

A sala fica localizada em uma área reservada da escola, protegida por uma grade; tem

um aparelho de ar- condicionado funcionando bem, com apenas uma janela vedada. Nas

primeiras visitas feitas não foi constatada umidade, e segundo a diretora Margarete, a ausência

de umidade deve-se à boa qualidade do teto do laboratório, que é feito de madeira. Porém, na

última visita ao laboratório, em julho, num período de muita chuva, havia vazamentos no

teto..

As professoras e diretoras entrevistadas consideram o espaço físico do laboratório

adequado, mas as professoras fizeram a observação de que o tamanho da sala não é ideal, mas

razoável. Isso pôde ser observado nas respostas ao se perguntar sua opinião quanto à

adequação do espaço físico do laboratório para abrigar os equipamentos:

A sala precisa ser mais arejada e mais bem cuidada, mais limpeza. Quanto ao
tamanho da sala, até hoje não houve problema. O problema é a acomodação
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com relação às cadeiras, porque essas não são adequadas, foram
aproveitadas. Disseram que iam mandar as cadeiras, mas como não
chegaram, fizeram uma adaptação com as da escola. Isso incomoda. [...]
Veja o que temos aqui. Não tem espaço para botar o mouse em determinados
computadores; Alguns até têm, daria para fazer. Mas a cadeira, com esse
canto do braço, já dá uma grande ajuda. (Prof.ª Fátima Magnata, responsável
pelo laboratório, entrevista, 25/3/2004).

Poderia ser maior, mas ainda dou graças a Deus por ter esse espaço para
informática. (Prof.ª. Denise, entrevista, 27/4/2004).

Ideal não é, mas está bom. (Prof.ª Valéria, entrevista, 27/4/2004).

Está direito sim. Tem um espaço muito bom, até porque tinha uma parte de
alvenaria que foi toda aproveitada para colocar os computadores, e eles
também cederam umas mesas de informática. Então os computadores estão
todos certinhos. (Margarete, diretora, entrevista, 27/4/ 2004).

Agora sim, está melhor. (Carla, diretora-adjunta, entrevista, 19/4/2004).

As diretoras informaram em entrevista que a sala foi escolhida para receber o

laboratório devido às suas condições de acesso, à ausência de umidade e ao tamanho, o que

exigiu uma adaptação. Essa adaptação foi feita por uma equipe da Secretaria, que pintou a

sala, vedou a janela, colocou o aparelho de ar-condicionado, a bancada e a instalação para os

computadores. Apenas a grade foi colocada pela diretoria da escola. Porém, a professora

multiplicadora 1, que no NTE Lauro Diniz é responsável pela área na qual a Escola Manoel

Borba está compreendida, afirmou que, quando esteve na escola o ano passado para visitar o

laboratório, todas as máquinas estavam em cima das cadeiras, não havia mesa adequada para

computador, e em razão de uma chuva forte:

Um computador boiou na água, a sala estava insuportavelmente mofada, um
horror, e computador para todo lado, tudo desmantelado [...] era um inferno
de máquinas para todo lado, monitor desligado, CPU no chão, CPU
pendurada em cima naquelas locas [...] muito mofado, não tinha quem
conseguisse ficar lá dentro. (Prof.ª multiplicadora 1, entrevista, 16/4/2004).
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A professora firmou, ainda, que ela e a diretora Margarete tiveram receio de ligar os

computadores naquelas condições e recorreram ao helpdesk, o suporte técnico dado pela

Seduc-PE aos laboratórios das escolas. Assim, a equipe do helpdesk foi à escola para fazer a

adequação da sala, contando, também, com a ajuda de um voluntário Amigo da Escola. A

professora afirmou que não entrou novamente no laboratório, mas sabe que foi organizado; há

problema na rede elétrica daquela região, que provoca oscilação na energia, o que pode ser

percebido nos computadores, recomendando que os computadores não fossem ligados até que

o problema fosse resolvido. Para tanto, a Celpe e o helpdesk do Estado já foram contatados, e

estão aguardando as providências.

5.4.2 Adequação dos softwares e hardwares às necessidades da 
escola

Os 18 computadores encontram-se aparentemente em bom estado; desses, três estão

sem mouse Os computadores têm apenas os aplicativos do Microsoft Office instalados. Não

há outro material de software a não ser um CD do Educandus fornecido pela Seduc-PE.

Outro problema do laboratório é a impossibilidade de se conectar à Internet; problema

antigo na escola, até agora não resolvido. A professora multiplicadora 1 informou que já

tiveram acesso à Internet, mas após algum tempo, o problema voltou a aparecer; a diretora

“chama o helpdesk ,e ele não dá jeito, então fica essa situação”. O problema da falta de

conexão com a Internet é de responsabilidade do helpdesk. Sobre isso, a prof.ª Fátima

afirmou: “É mágico aqui. O técnico vem e quando vai embora, não funciona mais.”

A professora de História Denise, por exemplo, já utilizou o laboratório algumas vezes

com seus alunos, mas eles apenas usaram o editor de texto para digitar seus trabalhos. Ela
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afirma não utili zar o laboratório com freqüência, porque seu objetivo maior é utilizar a

Internet com os alunos, como instrumento de pesquisa.

[...] os computadores não estão conectados à Internet. Então eles são
utilizados só para digitação de trabalhos. Meu objetivo maior é a Internet,
para que eles fizessem pesquisas. Eu estava agora fazendo um trabalho sobre
o Recife Antigo, falar sobre os artistas plásticos Cícero Dias e Francisco
Brennand, mas tem essa dificuldade. (Prof.ª Denise, entrevista, 27/4/2004).

Além de os computadores não estarem conectados à Internet, não havia software

educacional disponível para uso. A professora Fátima ainda conseguia trabalhar com os

alunos com dificuldades de aprendizado por possuir alguns programas que ela mesma levava

para a escola.

Mesmo existindo um CD do Educandus na escola, os professores não podiam

trabalhar com ele, porque, segundo a professora multiplicadora 1, o programa só funciona

com o CD, não é possível reproduzi-lo nos computadores. Segundo a informação de um

funcionário da STI, apenas as escolas classificadas como de Ensino Fundamental I recebem

um CD para cada microcomputador, e a Escola Manoel Borba recebeu apenas um CD;

embora também tenha o Ensino Fundamental I, é classificada como escola de Ensino

Fundamental II , por oferecer até a sétima série. Essa restrição na distribuição dos CDs do

Educandus seria em razão da quantidade insuficiente para atender a todas as escolas. Sem a

Internet e sem software educacional, os professores que têm familiaridade com a informática

e desejam utilizá-la, ficam sem opção.
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5.4.3 Famil iar ização dos professores, alunos, administradores e 
demais profissionais com o equipamento, e medidas que 
promovam a democratização do seu uso

Foi identificada a falta de familiaridade que a maioria dos alunos tem com a

informática, principalmente os que estudam no turno da noite. Segundo a professora Denise,

os alunos do turno da noite, na maioria, não puderam participar dos cursos de informática

oferecidos pelo Programa Informática para a Comunidade por trabalharem durante o dia, não

tendo, assim, tempo disponível para o curso. Desse modo, perde-se algum tempo da aula

explicando as noções básicas de informática para que eles possam utilizar o computador, além

da falta de agilidade que eles apresentam no manuseio.

Segundo a professora Fátima e a diretora-adjunta, Carla, outro problema é que, entre

os professores, poucos têm familiaridade com a informática. Nas duas vezes em que a prof.ª

Fátima conseguiu levar alguns professores para receberem um curso de noções básicas de

informática no laboratório, percebeu que, apesar de haver grande interesse da parte deles,

estavam pouco familiarizados com a tecnologia. Já os alunos, mesmo que a maioria não esteja

familiarizada com a tecnologia, conseguem aprender muito mais rapidamente; a partir do

momento em que eles têm o primeiro contato com o computador, estão sempre procurando

fora da escola alguém que tenha a máquina para que possam praticar.

Outra dificuldade encontrada pela prof.ª Fátima foi o desconhecimento dos alunos do

Ensino Fundamental I sobre as letras de forma no teclado do computador, pois eles só foram

alfabetizados em letra cursiva, o que exigia, ainda, o trabalho de alfabetizá-los em letra de

forma.
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5.4.4 Freqüência do uso dos recursos informáticos como 
fer ramenta de auxílio ao processo ensino-aprendizagem por
uma parcela significativa dos docentes da escola

Nas doze visitas à escola, apenas uma vez o laboratório de informática estava sendo

utilizado, e, mesmo assim, como sala de vídeo. Praticamente está sem funcionar. Só algumas

vezes, foi utilizado pela prof.ª Fátima com os alunos que apresentam dificuldade de

aprendizado, e duas vezes com outros professores da escola. Em conversa informal, uma

funcionária da escola informou que o laboratório é mais utilizado como sala de vídeo e de

reunião.

Inicialmente, a prof.ª Fátima pretendia − além de capacitar professores para utilizar a

informática como ferramenta de auxílio em suas aulas − trabalhar no laboratório diretamente

com alunos com distorção idade-série, que deveriam ser em torno de vinte alunos, da 1.ª à 4.ª

séries do ensino fundamental, com idade variável de 10 a 14 anos. Mas, segundo ela, os

professores foram apresentando cada vez mais alunos com dificuldade de aprendizagem, e de

vinte, passaram a ser sessenta. A professora julgou que poderia conciliar o horário dos grupos,

mas não foi possível. Primeiro, tinha de distribuí-los em grupos menores, pois eles eram

bastante indisciplinados e quando se deparavam com os computadores, queriam explorar tudo.

Assim, ficava difícil atrair sua atenção com um grupo maior. Além disso, ela dispunha de

quarenta minutos para trabalhar com eles em cada aula, mas acabava utilizando uma hora e

meia, por que em menos tempo, não conseguia bons resultados.

A professora chegou à escola em julho de 2003 e só teve praticamente agosto para

trabalhar com eles, pois no fim do ano eles estão muito envolvidos com provas finais e

recuperação. Tentou também levar os professores ao laboratório com os alunos, mas percebeu

receio de irem ao laboratório ao mesmo tempo com os alunos, porque eles não tinham

familiaridade com os computadores, e ela não poderia obrigá-los a isso. A única professora
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que a acompanhou foi a da classe de ensino especial, porque a prof.ª Fátima não sabia como

lidar com esses alunos. Mas o acompanhamento não foi sistemático, só por um curto espaço

de tempo. Apesar de todas as dificuldades, a professora conseguiu algum avanço dos alunos.

Problemas apontados anteriormente como a falta de familiaridade dos professores com

a informática, o fato de que o laboratório não está conectado à Internet, e a carência de uma

maior diversidade de softwares disponíveis para uso, têm contribuído para a o desuso do

laboratório em atividades de informática educativa, mas, além disso, podemos perceber um

outro dificultador, que é o fato de não existir uma adequação do tempo de trabalho dos

professores para lidar com a tecnologia e, como detalharemos mais a seguir, nem mesmo para

serem capacitados para utilizá-la.

5.4.5 Utilização dos recursos de forma adequada para promover 
os benefícios esperados

Só é possível avaliar se utilização dos recursos informáticos está sendo adequada, de

forma a promover os benefícios esperados, se eles estiverem, de fato, sendo utili zados, o que

praticamente não está ocorrendo; além disso, essa avaliação só poderia ser realizada por

estudiosos ou profissionais da área pedagógica.
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5.5  Indicadores de Acomodação Tecnológica

5.5.1 Periodicidade da capacitação de professores para lidar com 
a tecnologia

Como já dito anteriormente, a pretensão inicial da prof.ª Fátima era capacitar os

professores para que pudessem tirar proveito dos recursos do laboratório de informática em

suas aulas, mas encontrou dificuldades que a impediram de levar adiante o projeto. Primeiro,

foi a falta de espaço para capacitar o professor. Segundo ela, o ano de 2003 foi muito

atribulado, houve greve e necessidade de repor as aulas, o que tornou o horário da escola

“apertado” .  Além disso, o professor não comparecia fora do horário de aula, ou seja, das

7h30 às 11h30. Ela propôs, então, que, uma vez por semana, os alunos fossem liberados

quarenta minutos antes do horário normal, para que ela nesse espaço pudesse capacitar os

professores no laboratório. Os professores gostaram muito, porém isso se tornou inviável, e o

treinamento só se realizou duas vezes. Alguns pais começaram a reclamar porque os filhos

chegavam mais cedo em casa, o que preocupou o pessoal da escola. Segundo ela, faltou reunir

a comunidade escolar e esclarecer o motivo da mudança de horário naquele dia.

Informalmente, ela disse que alguns professores, em vez de se dirigirem ao laboratório,

aproveitavam a mudança de horário para ir mais cedo para casa.

O NTE Lauro Diniz também ofereceu aos professores oito vagas para curso no horário

da tarde aos professores da Escola Manoel Borba a ser realizado vizinho à escola, no Colégio

Santos Dumont. Nenhum dos professores compareceu ao curso. A professora multiplicadora 1

do NTE, a prof.ª Fátima, a diretora e a diretora-adjunta afirmaram ser provável que os

professores da manhã e da noite, que teoricamente poderiam comparecer, não o fizeram
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porque normalmente exercem outras atividades no turno da tarde. A maioria dos professores

trabalha em escolas particulares ou em outra rede, ou até mesmo em algum negócio próprio

para completar sua renda.

A diretora acredita que esse também foi o motivo pelo qual eles não participaram do

Programa Informática para a Comunidade, se bem que muitos professores não têm

demonstrado interesse em fazer os cursos. “Eu ainda não ouvi um professor cobrar à direção:

‘Margarete, eu quero usar o computador” . Para ela, o professor que tiver interesse em se

capacitar deve procurar, também, o NTE na Escola Lauro Diniz. Mas, na sua opinião, seria

mais fácil conseguir a participação dos professores nos cursos se eles fossem dados no

laboratório da escola. Porém, como já foi dito, o NTE não recebe nenhuma verba para

deslocamento.

Segundo a professora multiplicadora 1 do núcleo, isso dificulta também o

oferecimento dos cursos pelo núcleo no laboratório das escolas. Por outro lado, os professores

resistem a ter de se deslocar até o NTE. Há, ainda, o problema da grande quantidade de

escolas a serem acompanhadas por um número reduzido de multiplicadores.

É muito complicado ficar dando capacitação e ainda ter de ir lá. Nosso
tempo não dá para fazer isso tudo. Não dá para ir muito à escola [...] nós
fazemos uma capacitação, duas no máximo, porque se for dar uma
capacitação uma ou duas vezes por semana, fica o problema da carga
horária, o problema de pouco tempo. Se formos uma vez na semana, quando
for lá de novo tem de revisar, porque o professor já esqueceu o que viu no
primeiro dia de aula. (Prof.ª multiplicadora 1, entrevista, 16/4/2004).

A Prof.ª Fátima diz que o ideal seria que o curso ocorresse durante o horário normal de

aula, mas teriam de parar as aulas na escola. Porém, a professora multiplicadora 1 do NTE

afirmou ter ouvido da diretora da escola que os professores não seriam liberados no horário de

aula, e os professores resistem a usar seus dias de folga para fazer os cursos. Nas férias, de

acordo com a prof.ª Fátima,  o professor também não compareceria. Para ela, o grande

problema é conciliar o tempo do professor com seu interesse, pois tudo indica que eles não
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perceberam, ainda, a importância desse trabalho, e quanto eles ganhariam com a

aprendizagem do aluno. Também acredita ser importante despertar esse interesse no

professor.

Foram enviados 25 questionários aos professores, em que se perguntava se eles

haviam participado dos cursos e o motivo pelo qual não participaram de nenhum dos cursos

que lhes foram oferecidos. Apenas sete deles responderam aos questionários, e desses, só

quatro relataram o motivo.

Com relação aos cursos oferecidos pelo Programa Informática para a Comunidade,

dois deles afirmaram não terem sido liberados pela escola para participar. As diretoras

informaram que isso não ocorreu, mesmo porque os cursos eram oferecidos em sete turmas

durante todo o dia, e de duas em duas horas iniciava-se a aula de outra turma. Assim, eles

poderiam freqüentar em qualquer um dos horários independentemente de liberação da

diretoria da escola. Um deles justificou a não-participação, porque estava em sala de aula na

escola; porém, sabe-se que nenhum dos professores da escola ensina nos três turnos; outro

alegou não haver tomado conhecimento do curso, o que é de se estranhar, pois todas as

demais pessoas da escola que foram questionadas haviam tomado conhecimento do curso.

Além disso, seria difícil passar despercebida dos professores a presença da comunidade na

escola ao longo do dia.

Em relação ao curso dado pela professora multiplicadora 1 no Colégio Santos

Dumont, todos alegaram no questionário não haver tomado conhecimento. Porém, a diretora-

adjunta afirma que o curso foi divulgado na escola. E todas as três professoras da escola

entrevistadas afirmaram ter conhecimento do curso. A prof.ª Denise afirmou não ter podido

participar do curso por ter sido oferecido à tarde, durante seu horário de aula, e a prof.ª

Valéria lembrou-se apenas de não ter tido tempo disponível.
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Percebe-se certa inconsistência nas respostas dos professores ao questionário. A

diretora, em conversa informal, mostrou-se preocupada com as respostas dos professores,

acreditando que eles não quiseram admitir que não compareceram porque tinham outras

prioridades ou por motivos particulares, e “jogaram a culpa na escola”.

A diretora-adjunta da escola afirmou não haver participado de nenhuma capacitação

voltada para gestão da informática educativa. Já a diretora da escola, afirmou ter participado

de um curso oferecido pela Secretaria de Educação de Pernambuco Seduc-PE na GERE Sul,

porém esse curso não era especificamente direcionado à diretoria da escola, que poderia

indicar qualquer pessoa do administrativo, que seria um multiplicador na escola. Ela

considerou o curso “muito singelo. Não deu para muita coisa”.

Segundo uma das professoras do apoio pedagógico da STI, as escolas do ProInfo,

receberam, por meio do Ministério de Educação e Cultura (MEC), formação de gestão para

uso das tecnologias na educação, porém isso não ocorreu nas outras escolas que, como a

Escola Manoel Borba, receberam seu laboratório de informática por outro programa, no caso

o Programa Informática para a Comunidade.

5.5.2 Adequação do tempo de trabalho dos professores e outros 
profissionais da escola que vão lidar com a tecnologia

O tempo de trabalho dos professores e dos multiplicadores para lidar com a tecnologia

tem dificultado em muito não apenas a utilização dos recursos informáticos (como vimos no

tópico 5.3.1), como também a capacitação dos professores (como vimos no tópico 5.3.2) para

sua utilização em sala de aula.
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5.5.3 Modificações na forma da aula

Só seria possível observarmos as modificações ocorridas na forma da aula decorrentes

do uso dos recursos informáticos, se de fato estes estivessem sendo utilizados, o que

praticamente não está ocorrendo; além disso, essa avaliação só poderia ser realizada por

estudiosos ou profissionais da área pedagógica.

5.5.4 Supor te técnico (manutenção, substituição e atualização dos
equipamentos e softwares)

A prof.ª Fátima queixou-se da manutenção do laboratório, fazendo-se necessário um

cuidado maior com a limpeza, pois, ao contrário das outras salas, que são varridas todos os

dias, o laboratório só é limpo quando ela solicita, e como não há ventilação na sala, fica a

cheirar mal:

Não existe ventilação nenhuma, e isso resulta um mau cheiro muito grande
na sala, necessitando de muita limpeza. Eu vivo batendo em cima disso:
minha gente, por favor, vá lá. [...] as outras salas são varridas todos os dias, a
escola toda, menos o laboratório. (Prof.ª Fátima Magnata, responsável pelo
laboratório, entrevista, 25/3/2204).

 A diretora-adjunta confirmou que o laboratório só é limpo quando isso é solicitado.

Outra queixa da professora é a demora para o atendimento do suporte técnico dado

pelo helpdesk: “Tem um suporte técnico dado pela secretaria, que é milenar. A gente chama,

chama, chama, e só muito depois ele vem”. A diretora-adjunta falou sobre o suporte técnico

dado pelo helpdesk: “realmente, é de qualidade; ficamos tranqüilas sabendo que eles vêm e

consertam, mas a questão é que demoram muito, porque eles têm de atender a muitas escolas

da rede. Quando a gente liga, pode esperar que vão demorar.”

Em conversa informal, o funcionário Antônio da STI disse que a capacidade do

helpdesk para atender às escolas não acompanha a demanda de solicitações, por isso há uma

demora no seu atendimento.
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A prof.ª Fátima afirmou que o atendimento era melhor na época em que o Projeto

Informática para a Comunidade era executado na escola. Ao perguntarmos a razão disso,

Jorge Lino, funcionário da STI, respondeu que, isso ocorreu porque, naquela época, o suporte

técnico não era dado pelo helpdesk, mas pelas empresas parceiras do projeto. A própria Net

Trend, que ministrava os cursos na escola, dava o suporte técnico de software, e a Ativa, outra

empresa privada, o de hardware. Ele informou ainda que após o fim do programa, além de o

suporte técnico passar a ser de responsabil idade do helpdesk, surgiu o programa de inserção

de laboratórios de informática nas escolas da Seduc-PE, que inaugurou laboratórios de

informática em trezentas escolas da rede. Com isso, a demanda aumentou muito,

sobrecarregando, segundo ele, o trabalho do helpdesk. O superintendente e coordenador

Benedito Parente afirmou que há também dificuldade de infra-estrutura de transporte, que é

insuficiente para atender a todo o Estado de Pernambuco, sendo necessário muito mais

transportes do que os existentes, e essa dificuldade está ligada à questão orçamentária.

Além do suporte técnico do helpdesk, há também o do NTE. O núcleo tem duas

pessoas responsáveis para dar suporte a todas as escolas da GERE Sul que têm laboratório de

informática. Porém, segundo a professora multiplicadora 1, a essas pessoas cabe apenas

resolver problemas de menor complexidade, como configuração, instalação e desinstalação de

programas. Problemas de hardware, ou de conectividade, são de responsabil idade do helpdesk

da Seduc-PE.

Quanto ao suporte técnico dado pelo NTE, a diretora Margarete demonstrou

insatisfação e afirmou já ter feito cobranças à professora multiplicadora 1:

O Núcleo de Tecnologia, eu nunca mais vi. [...] Eu exigi; disse, quero
colocar esses alunos na sala, trabalhando com o professor. Depois disso, ela
ficou de voltar com uma pessoa superior a ela, que devia entender melhor,
mas, até agora, não apareceu. (Margarete, diretora, entrevista, 27/4/2004).
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Segundo a professora multiplicadora 1, a pouca freqüência com que são feitas visitas

do NTE à escola se deve ao fato de que o núcleo não tem condições para trabalhar

adequadamente, faltando inclusive ajuda de custo para o transporte até a escola; e acrescentou

a isso o grande número de escolas para poucos multiplicadores, o que dificulta o

acompanhamento.

5.5.5 Documentação da informação relacionada com o uso dos 
recursos. (arquivo de manuais e outros tipos de documentos 
que possam ser consultados pelos usuár ios do equipamento)

Na escola não foi encontrada nenhuma documentação sobre computação, como

manuais para uso ou qualquer outra documentação com informações relacionadas ao uso dos

recursos informáticos.

5.5.6 Supor te social (a formação de microculturas específicas de 
uso - MCC) e o direcionamento da capacitação de pessoal às
necessidades de cada MCC

Observamos que na comunidade escolar falta uma cultura específica de uso dos

computadores.

5.6 Gestão da informática educativa da Escola Manoel
Borba

Partindo da definição de gestão de novas tecnologias considerada neste trabalho,

entende-se que a gestão da informática educativa da Escola Manoel Borba é o conjunto de



76

decisões que norteiam os processos de concepção, estruturação, implementação de ações que

visam à solução de problemas dessa escola por meio do auxílio da informática educativa.

Assim sendo, não se pode considerar apenas as decisões tomadas no âmbito da escola, mas

devem ser considerados os diferentes níveis de decisão. Delimitar-se-á o estudo da gestão de

informática educativa da Escola Manoel Borba compreendendo o âmbito da escola, do NTE

Lauro Diniz e da STI da Seduc-PE, que vão compor a gestão da informática educativa pela

escola.

5.6.1 O envolvimento da diretor ia da escola nas questões
concernentes ao uso pedagógico do laboratór io

Na Escola Manoel Borba, a prof.ª Fátima é a pessoa mais envolvida e preocupada com

o laboratório e com sua utilização pedagógica. Percebe-se que, por parte da diretoria, não há

uma preparação específica para a gestão da informática educativa na escola, nem grande

participação nas questões que dizem respeito ao laboratório. Na entrevista com a diretora-

adjunta pôde-se perceber que ela não estava bem informada sobre as questões que envolvem o

laboratório, como, por exemplo, se algum professor da escola está participando de alguma

capacitação promovida pelo NTE. Já a diretora Margarete, tem-se envolvido mais no sentido

de, algumas vezes, cobrar ao NTE condições para a utilização do laboratório e entrar em

contato com o helpdesk quando se faz necessário. Percebe-se que existe uma preocupação da

diretora em deixar claro que ela apóia qualquer iniciativa para a utili zação do laboratório, e,

também, que existe certa insatisfação das diretoras em relação à freqüência com que ele é

utilizado.
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5.6.2  O NTE Lauro Diniz

O NTE Lauro Diniz foi inaugurado em abril de 1998, tem sua sede no laboratório da

Escola Engenheiro Lauro Diniz, no bairro do Ipsep, Praça Marechal Soares d’Andrea, s/n.

Foram realizadas quatro visitas ao núcleo entre o mês de março e abril. Nessas visitas

percebeu-se que o laboratório tem um armário como arquivo, 16 computadores, uma

impressora, e algumas lâmpadas queimadas.

Segundo o material informativo para o workshop do ProInfo/Fust nas aulas da DEE-

Recife Sul de outubro de 2001, os núcleos de tecnologia são estruturas descentralizadas de

apoio ao processo de informatização das escolas e são responsáveis pelas seguintes ações:

a) sensibil ização e motivação das escolas para incorporação da tecnologia de

informação e comunicação, articulando os diversos ambientes tecnológicos

existentes na escola;

b) capacitação dos professores e equipes pedagógicas da escola;

c) assessoria pedagógica para o uso da tecnologia no processo de ensino

aprendizagem;

d) acompanhamento, suporte técnico e avaliação do processo de

informatização das escolas.

Ainda segundo o documento, o objetivo do NTE Lauro Diniz é proporcionar a

formação de professores quanto ao uso da informática educativa por meio de ações para

utilização dos recursos computacionais como ferramenta pedagógica visando à melhoria da

qualidade do processo ensino-aprendizagem. No documento, suas atribuições estão listadas da

seguinte maneira:

AUTOFORMAÇÃO:

a) participação em cursos e eventos na área de informática na educação;

b) encontros semanais para estudos em grupo para fundamentação teórica;
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c) avaliação de softwares educativos;

d) leitura de livros e periódicos especializados.

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO:

a)  elaboração de projetos a serem realizados pelo NTE;

b)  elaboração de documentos, formulários, folders, avisos, entre outros

materiais de cursos;

c)  elaboração de documentos, formulários e outros materiais de curso;

d)  visita às escolas-laboratório;

e)  reuniões periódicas com a diretoria da DERE [atual GERE] Recife-Sul e

diretores das escolas laboratório;

f)  reuniões periódicas com a comunidade da escola –sede;

g)  repasse de informes administrativos pedagógicos de reuniões, eventos e

cursos;

h)  socialização das experiências com os NTEs;

i)  reuniões administrativas do NTE;

j)  divulgação dos trabalhos desenvolvidos no NTE.

PÚBLICO ESCOLAR:

a) realização de seminários e palestras nas escolas laboratório;

b) debates com alunos e pais sobre o funcionamento dos laboratórios de

informática;

c) reunião com equipe técnica administrativa e os professores responsáveis

pelos laboratórios de informática das escolas para avaliação, apoio à revisão

de seus projetos de informática e capacitação continuada;

d) visita das escolas circunvizinhas.
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Segundo nos informou a professora multiplicadora 1, tem sido muito rara a

participação em eventos ou cursos para autoformação; os encontros semanais para estudos em

grupo e reuniões com a diretoria da GERE também são muito raros; os softwares educativos

não são avaliados; não há tempo disponível para dedicação à leitura de livros e periódicos,

mas sempre estão “vendo alguma coisa” ; a socialização das experiências com outros NTEs

não ocorre de forma sistemática pelo distanciamento geográfico entre um e outro, mas quando

se encontram, há troca de experiências.

Não realizam seminários e palestras, mas só o workshop que o NTE realiza em todas

as escolas assim que recebem o laboratório, ocasião em que eles apresentam o núcleo e

esclarecem suas funções e como podem ajudar; os debates com alunos e pais também não têm

ocorrido, apenas algumas conversas informais, mas não freqüentes; quanto à elaboração de

documentos, formulários, avisos e outros materiais de curso, apenas o fazem quando têm

material para utili zar; no que diz respeito à elaboração e realização de projetos, há vários,

como o da biblioteca virtual, mas só conseguem realizar na Escola Lauro Diniz.

O NTE conta com uma equipe formada por oito professores multiplicadores e dois

professores encarregados do suporte técnico. O grupo não tem um líder formal, funciona

como um colegiado. Cinco desses professores multiplicadores são especialistas na própria

área de formação, os outros três em informática na educação. Por meio de edital, a Seduc-PE

teve a iniciativa de convocar professores para participar de um curso de especialização em

informática na educação. Foram selecionados 29 professores para o curso, que era pré-

requisito para tornarem-se professores multiplicadores dos núcleos de tecnologia. Assim, foi

feita a escolha dos membros da equipe do NTE.

Na pesquisa, foi identificado um ponto provavelmente não previsto pelo MEC nas

relações de trabalho  entre os multiplicadores dos núcleos e os diretores das GERES e escolas-

sede. Segundo a professora multiplicadora 2, uma das que prestam apoio pedagógico à STI e
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pertence a outro NTE, os professores multiplicadores dos NTEs teriam sido orientados pelo

MEC a se reportarem apenas ao coordenador do ProInfo. Esquecia-se do diretor da escola

onde o NTE tem sede. Isso teria causado, ao trabalho dos NTEs, entraves promovidos por

diretores de GEREs e da Escola, o que teria ocorrido também com o NTE Lauro Diniz. Isso

gerou um desgaste nas equipes dos núcleos até que entenderam que seria impossível fazer

algo sem o conhecimento desses gestores, que deveria haver um controle das atividades dos

núcleos por parte deles. Essa medição de forças entre diretores e multiplicadores tem

diminuído bastante desde então.

Segundo essa multiplicadora, na época em que Paulo Xavier era o coordenador do

ProInfo em Pernambuco, os multiplicadores tinham mais apoio para a realização de suas

funções. Ela afirma que, no início o MEC realizou ações que proporcionavam melhores

condições para a realização das funções do núcleo, porém não teria conseguido mantê-las. Na

opinião dela, o ProInfo é complexo, faz-se necessária sua atualização.

A multiplicadora 1 afirmou: “De início, nós tivemos muitos treinamentos, capacitação,

mas agora não temos mais. Nós nos viramos por conta própria e, no máximo, eles

disponibil izam vagas para congressos.” Na opinião dela, o treinamento recebido por ela não

foi suficiente para atender às suas necessidades de trabalho no núcleo, e ainda: “Deveria haver

reciclagem continuamente nessa área. É uma coisa que está sempre se renovando, tem muita

pesquisa, e precisaríamos estar mais a par do que está acontecendo por aí.” Apontando, assim,

para a carência de um trabalho de capacitação continuada.

Segundo ela, nos primeiros anos de atividade do núcleo, participaram de muitos

cursos: Iteci, Ipad, Projeto Virtus e um curso de extensão pela UFPE em convênio com a

Seduc-PE. Porém, não são oferecidos cursos que realmente sejam interessantes para os

multiplicadores. Participam sempre de congressos, mas, quando o evento não é local, a
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participação é disponibilizada para apenas uma pessoa do núcleo, gerando uma grande disputa

pela vaga.

Além disso, muitas são as dificuldades enfrentadas pelo NTE para a realização de suas

atividades. Segundo a professora multiplicadora 1, um dos fatores que têm dificultado o

acompanhamento do núcleo ao processo de informatização, não só da Escola Manoel Borba,

mas das demais escolas, é a falta de verbas. O NTE não recebe verba nem da Seduc-PE nem

da escola onde está sediado. Essa precariedade das condições de trabalho fomenta um pouco

de desânimo entre os membros do núcleo. Sobre essas dificuldades, a multiplicador 1

declarou:

Não temos nenhum tipo de ajuda para ir até a escola. [...] Não temos tinta,
não temos material para rodar um ofício. Se for preciso tirar uma xerox, tem
de ir lá na Secretaria. Para tirar uma xerox! Se quiser imprimir um ofício,
tem de ir lá. [...] Então, está sendo feio tudo de boca. [...] Se vem alguma
verba para a escola, nem tomamos conhecimento, não é disponibilizado
nada. Tem várias lâmpadas queimadas, o computador pifa, e fica lá o que
estiver quebrado. Se o banheiro pifar, fica do jeito que está. É tudo assim,
não tem água no banheiro, nada! Não temos a menor condição de trabalhar.
(Prof.ª multiplicadora 1, entrevista, 16/4/2004).

Ao ser questionado sobre a falta de verbas para os NTEs, o coordenador e

superintendente, Benedito Parente, afirmou: “É difícil, o Estado não tem dinheiro. O Estado é

pobre, tem dificuldades de dinheiro, não é só aqui, é no País inteiro.”

Nos relatório anual das ações realizadas pelo NTE Lauro Diniz de 2002, algumas

dificuldades vivenciadas pelo núcleo naqueles anos foram listadas pela equipe sob a

justificativa de “buscar soluções para que em 2003 possamos realizar um trabalho pedagógico

de qualidade no NTE e nos laboratórios” . As dificuldades foram listadas da seguinte forma:

a) falta de apoio da Secretaria no que diz respeito aos problemas de infra-

estrutura do NTE e dos laboratórios. Ex.: instalações elétricas,  queda de

energia, ar- condicionado com problemas de funcionamento, falta de

material de consumo, falta de verba para viabil izar os custos;
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b) não-liberação do professor para participar dos cursos oferecidos pelo NTE.

c) falta de ajuda de custo para a realização de visitas aos LIEs [Laboratórios

de Informática das Escolas];

d) falta de comunicação e transparência nas ações da Secretaria e DEE em

relação aos NTEs;

e) carência de formação continuada para os multiplicadores;

A conclusão do relatório foi a seguinte:

Apesar das dificuldades encontradas, os multiplicadores do NTE Lauro
Diniz percebem que muito poderia ser feito se tivéssemos sido ouvidos e
atendidos pelo menos em parte das nossas solicitações. Porém, dentro do
quadro de significativa exclusão que vivenciamos em 2002, concluímos que
foram realizadas as ações conforme as condições que nos foram oferecidas.

Segundo a multiplicadora 1, a inclusão das dificuldades encontradas pelo Núcleo de

Tecnologia no relatório foi necessária devido à grande cobrança sofrida pelo núcleo, inclusive

por parte dos diretores das escolas e da GERE. “É muito difícil, tem muita cobrança, mas não

se tem a menor condição” , afirma a multiplicadora. E ainda, “[...] por incrível que pareça, esse

relatório aqui é de 2002; todos esses problemas continuam, são exatamente iguais.”

Explicando mais detalhadamente as dificuldades listadas, a multiplicadora 1 afirmou

que, em relação à liberação do professor para fazer o curso durante seu horário normal de

aula, há resistência por parte dos diretores, e fora desse horário, como foi dito, em sua folga,

os professores não comparecem aos cursos. Reconhece, ainda, que muitos professores têm

atividades em outra rede pública ou privada e não dispõem de tempo para participar do curso,

e quando dispõem, “muitas vezes, ele prefere fazer outra coisa”.

Em relação à comunicação e transparência nas ações da Secretaria e DEE em relação

aos NTEs, há uma insatisfação da equipe do NTE. A multiplicadora 1 afirma não haver

participação do núcleo nas decisões que dizem respeito às suas funções.

[...] Sempre reclamamos disso, pois queríamos participar dessas decisões que
dizem respeito às nossas funções; que tivéssemos pelo menos voz ativa, que
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pudéssemos dar uma opinião. Achamos que deveria ser assim, tanto em
relação à Secretaria quanto em relação à GERE. (Prof.ª multiplicadora 1,
entrevista, 16/4/2004).

Quanto à exclusão dos multiplicadores nessas decisões, Benedito Parente respondeu

que a participação nas decisões está condicionada ao bom desempenho de suas funções, e, ao

que parece, para ele, não tem sido satisfatório.

Uma pessoa toma decisão quando tem responsabilidade. À proporção que
tem responsabili dade com seu papel, toma parte nas decisões naturalmente.
É ver se quem está precisando tomar a decisão está também dando uma
contrapartida de responsabilidade. Você está tendo produção constantemente
em suas atividades ou não? Naturalmente quem tem produção, quem tem
resultado, tem participação, basta ter resultado, basta ter uma produção
permanente. (Benedito Parente, entrevista, 25/25/2004).

Para ele, essa declaração demonstra que a participação deve ser conquistada pelo

mérito; mas, por outro lado, esse mérito é difícil de ser alcançado pelos professores, pois

como se percebe, as condições necessárias para que desempenhem sua função de forma mais

efetiva, em contrapartida, não são oferecidas.

5.6.3  A Super intendência de Tecnologia da Informação

O processo de informatização das escolas da rede estadual é coordenado pela

Superintendência de Tecnologia da Informação (STI). A STI funciona no prédio da Seduc-PE

na Avenida Siqueira Campos no centro da cidade.  Na primeira visita, em abril, foi solicitado

à assessora do superintendente qualquer documento que descrevesse o trabalho da gestão da

tecnologia feito pela STI, mas a Superintendência não tinha esse tipo de documentação. Em

conversa informal, a assessora afirmou que, com a recente mudança no organograma da

Secretaria, tudo ainda estava muito confuso, as atribuições de cada célula não estavam bem

definidas, algumas unidades da STI não estavam oficializadas. O superintendente havia
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designado uma funcionária para realizar essa descrição, porém ela não estava conseguindo

realizar a tarefa em razão de uma série de dificuldades.

Desse modo,  o levantamento foi realizado durante, aproximadamente, um mês, com a

ajuda de uma funcionária, investigando-se as atividades de cada equipe na STI. Nesse

período, foram realizadas várias visitas, que possibil itaram a descrição das atribuições de cada

célula e de cada unidade da superintendência. Mas só realmente interessam neste trabalho

aquelas relacionadas com a informática educativa.

A estrutura da STI publicada no Diário Oficial de 20 de março de 2003 é diferente da

estrutura real encontrada na superintendência. Durante a realização do trabalho, houve

percepção de que há desconhecimento dos próprios funcionários sobre sua real estrutura, as

demais unidades existentes e suas atribuições e subordinação. Para essa investigação, foram

coletadas informações verbais das equipes de trabalho. A princípio, as informações eram

contraditórias. Até no que diz respeito à subordinação de algumas células, pôde-se perceber

que a divisão do trabalho na STI não é muito clara, mas confusa e não muito bem definida, o

que dificultou muito o trabalho, pois não havia ninguém que soubesse explicar com exatidão

quais eram todas as equipes de trabalho, sua subordinação, como era feita a divisão do

trabalho, etc. E o que estava documentado não condizia com a realidade.

A estrutura oficial da STI está descrita conforme se pode ver na Figura 1 (5):

Superintendência de Tecnologia da Informação:

1. Unidade de Informação e Estatística
2. Gerência de Gestão Tecnológica
3. Gerência de Tecnologia Educacional.

[...] à Superintendência de Tecnologia da informação: coordenar a
implantação, disponibil ização, avaliação e integração dos recursos de
Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC – no âmbito da Secretaria
de Educação e Cultura; articulação e coordenação das TICs com os
municípios, e realização do Censo Estatístico-Educacional, no âmbito do
Estado;

[...] à Unidade de Informação e Estatística: apoiar as unidades usuárias no
tratamento e sistematização das informações, analisar os dados e estruturar
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informações e estatísticas educacionais e relacionadas com os processos
educacionais e de gestão da Secretaria, organizar e disseminar as
informações e estatísticas, atender as demandas por pesquisa, tratamento,
sistematização e disseminação de informações de estatísticas;

Figura 1 (5) −− Organograma da estrutura oficial da STI
Fonte: Diário Oficial (20/3/2003)

[...] à Gerência de Gestão Tecnológica: coordenar a aquisição, alocação,
contratação, instalação e manutenção os recursos de TIC, garantir o
funcionamento dos sistemas de TIC e do Portal de Educação na Internet,
como instrumento de apoio ao planejamento e às atividades de gerência da
Secretaria, e coordenar a atividade de tecnologia da informação e
comunicação necessárias à realização dos processos de ensino-
aprendizagem, de gestão escolas e de administração e gestão de diversas
áreas e unidades componentes da estrutura organizacional da Secretaria;

[...] à Gerência de Tecnologia Educacional: implantar laboratórios e garantir
a aquisição de softwares pedagógicos direcionados para alunos e professores,
garantindo a permanência de fórum de integração de todas as iniciativas da
utilização de TIC na educação e áreas correlatas, desenvolver e aplicar
tecnologias educacionais, baseadas nas TICs, para utili zação nas escolas;
assegurar a atualização tecnológica, a manutenção, e a expansão da infra-
estrutura tecnológica nas escolas interligadas na Rede Digital de Educação; e
promover a oferta de cursos de formação inicial e continuada para docentes e
gestores no uso das TIC em educação e desenvolver processos de educação à
distância com a integração das diversas tecnologias existentes.

Depois do período de investigação na STI, descreve-se sua estrutura conforme a
Figura 2 (5):

As atribuições da STI, das suas gerências e da Unidade de Informação e Estatística

descritas no documento oficial foram confirmadas, porém existe uma subdivisão do trabalho.

Além disso, uma dessas unidades, o Núcleo Siig, tem funcionado praticamente como uma

Superintendência de Tecnologia da Informação

Gerência de
Tecnologia
Educacional

Unidade de
Informação
e Estatística

Gerência de
Gestão

Tecnológica
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gerência no trabalho cotidiano da STI, segundo nos informou o responsável pela Gerência de

Gestão Tecnológica.

Figura 2 (5) − Organograma da estrutura não-oficial da STI
Fonte: Autoria própria

Dessas unidades, as que estão relacionadas com a informática educativa, como se pode

observar na Figura 2 (5), são a Gerência de Tecnologia Educacional, com a célula de apoio

pedagógico e a de apoio técnico administrativo, helpdesk da Gerência de Gestão Tecnológica.

Além dessas unidades, no caso da GERE Sul, fomos informados por um funcionário da STI

que existe a Unidade de Tecnologia da Informação (UTI) na GERE, que estaria subordinada

tanto à GERE quando à STI, cuja função seria descentralizar o trabalho da superintendência.

Essa UTI corresponde à célula que já fora chamada de Citplan ou Divisão de Planejamento e

Tecnologia, onde se iniciou a investigação. Ao longo da pesquisa, essa célula não foi referida
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por mais nenhum dos atores envolvidos, como se não estivesse envolvida no processo de

informatização, pelo menos o da Escola Manoel Borba.

Pela Gerência de Tecnologia Educacional, a responsável é Renata Albuquerque,

assessora de Benedito Parente. Ao pedir que ela identificasse as equipes de trabalho

subordinadas àquela gerência, ela incluiu nelas o helpdesk. Esse é um exemplo de como as

relações formais e informais de trabalho não estão claras para as pessoas na STI.

O helpdesk tem como atribuição dar o suporte técnico em Tecnologias da Informação

e Comunicação (TIC) necessário para a realização das atribuições da Gerência de Gestão

Tecnológica, que estão vinculadas às da Gerência de Tecnologia Educacional (suporte técnico

aos laboratórios das escolas) ou a eventos da Seduc-PE. Isso deve ser feito por meio da

instalação, manutenção e configuração do hardware e softwares de TIC nas escolas e nos

eventos da Secretaria e participação no desenvolvimento de projetos de atualização

tecnológica. No caso de suporte técnico aos laboratórios das escolas, pode ser solicitado tanto

pela própria escola quanto pelo NTE por telefone.

A Célula de Apoio Administrativo tem o objetivo de monitorar o andamento dos

projetos de informática na educação nas UTIs, NTEs e nas escolas por meio das seguintes

atribuições: avaliar se a infra-estrutura da escola é adequada para receber o equipamento de

informática dos projetos; identificar as necessidades das escolas para o bom andamento das

atividades nos laboratórios.

A Célula de Apoio Pedagógico é uma ação dos NTEs na STI. Buscando uma forma de

facil itar a ação dos NTEs, por iniciativa própria, um grupo de onze professores

multiplicadores de diferentes NTEs passou a oferecer a prestação do serviço voluntário de

apoio pedagógico na STI. O papel dessa equipe de apoio pedagógico seria realizar

capacitação, acompanhar o desenvolvimento de projetos, estimular atividades com projetos,

divulgar e tentar incluir multiplicadores em seminários oficinas e congressos, buscar a



88

participação dos multiplicadores e o reconhecimento dos NTEs. Porém, hoje apenas quatro

desses onze professores permaneceram; desses quatro, um é de Olinda, um de Nazaré da Mata

e os outros dois são do NTE Lauro Diniz de Recife. Segundo informou uma das professoras

da equipe, essa desistência ocorreu devido à falta de estímulo, pois eles têm conseguido fazer

muito pouco, a estrutura é muito grande e os diretores não colaboram. A equipe trabalha com

muita dificuldade e está ali “ incomodando” a superintendência.

Uma professora (proa. multiplicadora 2) da equipe afirmou, em entrevista, que a parte

pedagógica não é valorizada pela superintendência, e isso se deve ao fato de que a

superintendência a qual estão submetidos é técnica, e não pedagógica.

Eles não valorizam a parte pedagógica. Você só é chamado na hora em que
vão preparar um documento e precisam da linguagem pedagógica. Mas de
tomada de decisão, não participamos. A grande dificuldade é que a parte
pedagógica e a informática educativa estão numa superintendência técnica.
Teria de ter a parte técnica ligada ao técnico, e a pedagógica ligada à parte
pedagógica. (Prof.ª multiplicadora 2, entrevista, 25/5/2004).

A professora afirmou que as decisões partem sempre da superintendência. Os

professores e multiplicadores, não tomam parte nas decisões nem são ouvidos; não participam

nem da escolha dos softwares que serão utilizados pelas escolas.

[...] os professores não escolhem. A Secretaria compra alguns que acha
viável e passa para a escola. Muitas vezes nem os professores são
capacitados para usar esses softwares. E muitas vezes compram o software
inadequado para a máquina que tem lá. (Prof.ª multiplicadora 2, entrevista,
25/5/2004).

No artigo disponível na Home Page do ProInfo (acessado em 29/7/2004) sobre a

formação de professores em informática na educação, publicado pela Secretaria de Educação

a Distância (SEED) do MEC, consta que a escolha do software educativo deveria ser feita

pelo professor, e essa decisão deve estar de acordo com os objetivos claramente determinados

pela proposta educacional que se deseja implantar. Por isso, além dos aspectos tecnológicos,

devem ser considerados os aspectos pedagógico-metodológicos, as diretrizes curriculares e a
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capacitação dos docentes no uso e aplicação de softwares na educação. Porém, a professora

informou que essa decisão tem sido tomada pela superintendência, que, “muitas vezes, não

escuta a parte pedagógica. Então ele compra o que acha que deve comprar” . Segundo ela, a

participação do professor na tomada de decisões não se dá pela falta de sensibil idade e de

vontade por parte da superintendência.

Para ela, o que existe hoje no Estado é uma preocupação com a inclusão digital, mas

não com a melhoria da educação, e hoje não existe no Estado uma política de formação

continuada. Nos primeiros anos, logo quando os NTEs foram criados, essa política existia e,

aliada a isso, havia a necessidade de se formar os primeiros profissionais para que fosse feito

uso da informática na educação. Porém, hoje no Estado, o foco está voltado para os

equipamentos, sua aquisição e inserção nas escolas.

Não há preocupação com a capacitação dos professores ou dos diretores para o uso e a

gestão da tecnologia na educação na escola. Ela afirma ainda: “A vontade é só colocar

máquina, o que vale é o número de máquinas. Aí dizem, a escola está informatizada. Mas até

que ponto isso melhora a educação?”

 Ao perguntar ao superintendente Benedito Parente o que ele tinha a dizer sobre essas

críticas, ele discordou afirmando que Pernambuco talvez seja o Estado do País que tenha

realizado mais capacitação de professores. Também citou os NTEs e a equipe de apoio

pedagógico na STI, como se a existência dessa equipe refletisse a preocupação do Estado com

a formação de professores. Ele afirmou que a função do NTE é somente realizar capacitação e

demonstrou desconhecimento sobre a permanência de apenas quatro pessoas na equipe de

apoio pedagógico ao afirmar:

Você acha que uma equipe dessas, com onze ou doze, só trabalhando nisso é
pouco? Qual é o outro Estado que tem isso? (Benedito Parente, entrevista,
25/5/2004).
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Podemos observar que, segundo ele, os NTEs e o apoio pedagógico demonstram que

todo o Estado tem estrutura para essa formação. Ainda lhe foi perguntado na entrevista como

ele avalia o processo de informatização nas escolas da rede. Ele respondeu avaliar bem,

concordando com a avaliação feita pelo MEC, o Inep e o censo escolar, que coloca

Pernambuco como “o terceiro melhor estado no país na presença de tecnologia na escola em

conectividade e em laboratórios pedagógicos”  (Grifo nosso). Nessa declaração, percebe-se

que, de fato, o critério de avaliação do processo de informatização das escolas, para o

coordenador do ProInfo no Estado, Benedito Parente, é a quantidade de laboratórios de

informática instalados.

Perguntou-se, também, que dificuldades as escolas têm mais apresentado em relação à

utilização da tecnologia. Ele afirmou que a maior dificuldade é cultural. Para ele, faz-se

necessário mais tempo para que haja, por parte das escolas, aceitação e incorporação daquela

novidade à sua cultura. E foi otimista em seu discurso ao afirmar que o programa de

capacitação tecnológica dos professores é amplo e vem sendo implantado paulatinamente. De

acordo com ele, os que já receberam capacitação conseguem trabalhar com a informática

educativa “magnificamente bem”.
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5.7 Indicadores de assimilação e acomodação tecnológica
– síntese dos resultados

Para facil itar a compreensão da análise dos dados, apresentamos abaixo uma síntese
dos resultados obtidos no estudo de cada indicador de assimilação e acomodação tecnológica:

1 Indicadores de Assimilação Tecnológica
1.1 Adequação do espaço físico da escola que recebeu os equipamentos

A adequação do espaço físico não é ideal, mas é suficiente para a realização de atividades no
laboratório.

1.2 Adequação dos softwares e hardwares às necessidades da escola

Os hardwares estão em bom estado e adequados às necessidades da escola. Porém, existe a
necessidade de maior diversidade de softwares disponíveis para atendê-la.

1.3 Famili ar ização dos professores, alunos, administradores e demais profissionais com os
equipamentos, e medidas que promovam a democratização do seu uso

Alunos, professores e administradores não estão suficientemente famil iarizados com a tecnologia, e
não está sendo aplicada, no momento, nenhuma medida para promover a democratização do seu uso.

1.4 Freqüência do uso dos recursos informáticos como ferramenta de auxílio ao processo
ensino-aprendizagem por uma parcela significativa dos docentes da escola

Existe uma grande subutilização dos recursos informáticos na organização.

1.5 Utili zação dos recursos de forma adequada para promover os benefícios esperados

-----------------------------------------------------------------------------------------

Quadro 1 (5) − Indicadores de assimilação da informática educativa pela escola
Fonte: Autoria própria
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2  Indicadores de Acomodação Tecnológica

2.1 Periodicidade da capacitação de professores para lidar com a tecnologia

À exceção da professora responsável pelo laboratório, os professores não foram capacitados para a
utilização da tecnologia em suas atividades pedagógicas.
2.2 Adequação do tempo de trabalho dos professores e outros profissionais da escola que vão
lidar com a tecnologia

A inadequação do tempo de trabalho dos professores não tem permitido sua participação em cursos de
capacitação,  nem disponibilidade para as aulas no laboratório que na escola  necessitam de um tempo
maior que as tradicionais. Também se observa inadequação do tempo de trabalho do suporte ao
laboratório da escola e da multiplicadora que deve dar apoio às atividades do laboratório.
2.3 Modificações na forma da aula

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.4 Suporte técnico (manutenção, substituição e atualização dos equipamentos e softwares)

O suporte técnico dado à escola tem-se mostrado insuficiente.

2.5 Documentação da informação relacionada com o uso do equipamento. O arquivamento de
manuais e outros tipos de documentos que possam ser consultados pelos usuár ios do
equipamento

Não foi encontrada documentação da informação relacionada com o uso do equipamento.

2.6 Suporte social (a formação de microculturas específicas de uso −− MCC)

Não existe cultura específica de uso dos recursos informáticos na escola.

2.7 Direcionamento da capacitação de pessoal às necessidades de cada MCC

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quadro 2 (5) − Indicadores de acomodação da informática educativa pela escola
Fonte: Autoria própria
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6  Conclusões e considerações finais

A análise dos dados revelou que na escola o quadro da Assimilação e Acomodação

Tecnológica é bastante negativo. A tecnologia não tem sido assimilada pela organização, ou

seja, praticamente não está sendo utilizada, tampouco tem sido incorporada aos processos

organizacionais. A organização não tem conseguido adaptar seus processos para que essa

assimilação ocorra, isto é, não tem conseguido acomodá-la.

Apesar de a pesquisa ter adotado a metodologia de estudo de caso, seus resultados nos

permitiram tecer conclusões que se referem não apenas à escola estudada, mas è gestão de

informática educativa da Seduc-PE. Isso encontra justificativa no fato de terem sido estudados

os diferentes níveis de gestão tecnológica da escola. O estudo das relações causais observadas

para os problemas de assimilação e acomodação dessa tecnologia na escola apontaram, última

instância, para a gestão tecnológica da escola no nível da STI da Seduc-PE Dessa forma

pudemos constatar a precariedade das estruturas de gestão tecnológica, traduzida em

determinadas características, consideradas como os principais fatores que têm dificultado o

processo de assimilação. Isso provavelmente irá afetar outras escolas da rede, já que, esse

nível da gestão é comum a todas essas escolas. São estas as características:

a)  Má definição dos papéis e responsabil idades, agravada pelas constantes

mudanças de gestão e descontinuidade das ações. Percebe-se a falta de

clareza na definição das responsabil idades entre a GERE, a STI e o NTE na

questão da informática educativa nas escolas. O papel das UTIs da GERE

Sul no processo de informatização foi algo que se mostrou bastante

indefinido, não ficando claras as ações que efetivam a descentralização da

ação da STI no âmbito da GERE. As mudanças de chefias e estrutura

ocorridas na Seduc-PE contribuíram para essa indefinição. Outro exemplo
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é a falta de clareza, entre os atores envolvidos, quanto  à responsabil idade

do sustento financeiro do NTE.

b)  Má definição de objetivos e prioridades. Como citado anteriormente, há

falta de clareza nos objetivos das ações da Seduc-PE em relação à

informática nas escolas. Isso ocorre pela confusão de três aspectos da

utilização dessa ferramenta: a inclusão digital, a informática como auxílio

no processo ensino-aprendizagem e a informática como ferramenta de

auxílio à gestão, o que dificulta o direcionamento das ações da gestão de

tecnologias.

Além disso, o superintendente de Tecnologia da Informação e

coordenador do ProInfo no Estado, Benedito Parente, ao avaliar o processo

de informatização das escolas tendo como critério a quantidade de

laboratórios instalados, deixa os aspectos pedagógicos de lado e parece ver

a presença desses equipamentos na escola como um fim em si mesmo.

Assim, as ações da gestão tecnológica na rede contradizem os objetivos

declarados.

O superintendente e coordenador admite que a demanda de escolas

por laboratórios de informática é maior do que a capacidade de oferecer

suporte técnico a eles e afirma existir escassez de recursos financeiros para

o repasse de verbas aos NTEs, que, apesar de terem um papel bastante

estratégico na assimilação da informática educativa nas escolas,  têm

operado em condições de trabalho precárias no Estado. Não obstante a falta

de recursos, os investimentos na compra de equipamento para a inserção de

laboratórios nas escolas continuam sendo feitos, o que diminui a
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capacidade relativa de suporte técnico e acompanhamento desses

laboratórios.

A Escola Manoel Borba não dispõe das tecnologias mais básicas,

como telefone, fax e copiadora, e suas instalações são precárias para o

funcionamento. Contudo,  já tem o laboratório de informática com dezoito

microcomputadores. Há de se questionar as prioridades consideradas em

alguns desses investimentos realizados pela gestão na rede pública.

Percebe-se que, na rede estadual, se tem dado prioridade à mera inserção de

equipamento nas escolas em detrimento do desenvolvimento de uma

estrutura que permita seu aproveitamento pela escola, tendo em vista seus

benefícios pedagógicos. Isso ocorre pelo fato de a gestão da informática

educativa estar ligada a uma superintendência tecnológica, e não

pedagógica.

c) Caráter centralizador da gestão na tomada de decisões estratégicas.  Há falta

de sensibilidade por parte da superintendência de Tecnologia da Informação

e coordenação do ProInfo no Estado a questões de ordem pedagógica. A

superintendência, ao não permitir que os multiplicadores participem de

algumas decisões estratégicas, como a compra de software; ao não ouvir o

que os NTEs têm a dizer sobre as dificuldades enfrentadas por eles na

realização de suas atividades, deixa de fora uma preciosa contribuição para a

gestão da informática educativa; desconhece a realidade das escolas, não tem

percepção dos problemas por elas enfrentados. O NTE Lauro Diniz e a STI

não se relacionam bem, não há interação que permita à equipe do núcleo

sentir-se ,de fato, apoiada pela superintendência.
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Vale salientar que existem outros fatores que dificultam a assimilação e acomodação

da informática educativa pela escola vão além da gestão de tecnologia. O fato de alunos, até

mesmo da quarta série, não conseguirem identificar as letras do teclado do computador, e os

alunos que estudam no turno da noite e trabalham de dia não disporem de tempo para

participar de cursos que os permita famil iarizar-se com o equipamento, por exemplo, está

além do âmbito da gestão de tecnologias. Porém, com este trabalho, pretende-se oferecer uma

contribuição identificando os fatores relacionados com os aspectos da gestão da informática

educativa na rede.

Outra consideração a fazer que este estudo, realizado na Escola Manoel Borba, dá

testemunho de uma realidade bastante diferente da realidade apresentada nos discursos do

MEC e das secretarias sobre a situação da informática educativa no Brasil .

6.1 L imitações da pesquisa

Por tratar-se de um estudo de caso, a pesquisa apresenta limitações quanto a

generalizações conclusivas a respeito dos fenômenos de assimilação e acomodação

tecnológica e os fatores que os dificultam uma vez que devem ser consideradas as

peculiaridades da realidade da escola estudada.

Entende-se que o estudo não pode ser considerado completo no sentido de que

identifique e analise todos os fatores que dificultam a assimilação e acomodação da

tecnologia, mas apenas o que pôde ser percebido na realidade estudada. Além disso, não se

pode afirmar que os indicadores utili zados componham um modelo de análise completo e

definitivo, mas sim uma contribuição significante para a compreensão das condições em que

se dá a assimilação e acomodação da tecnologia estudada no ambiente da escola.
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