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RESUMO

O  objetivo  desse  trabalho  é  compreender  a  inserção  das  novas

tecnologias  no  campo  educacional  e  delinear  as  transformações  na  prática

profissional dos professores com base na descrição do processo de implantação dos

laboratórios de informática,  na rede pública  municipal  de Goiânia, no período de

1998 a 2000. A pesquisa foi realizada por meio de observações das práticas dos

professores de uma  escola pública municipal das séries iniciais,  com o intuito de

apreender as práticas desenvolvidas na  sala de aula e no laboratório de informática.

Busca-se  compreender o processo de implantação dos laboratórios de Informática

Educativa  e  a  possibilidade de utilizar  computadores,  no contexto  escolar,  como

instrumento auxiliar no processo ensino aprendizagem. O trabalho evidencia que o

processo de implantação da informática educativa estava vinculado a convênio de

altíssimos custos aos cofres públicos e que beneficiou especialmente a iniciativa

privada.  Assim,  os  professores  foram excluídos  do  processo  de  planejamento  e

implementação dos laboratórios de informática nas escolas, cabendo-lhes apenas a

função de executores de planos de aulas, elaborados pelos técnicos da empresa

conveniada.  Neste  sentido,  a  pesquisa  mostra  que  as  dificuldades  apresentadas

pelos  professores  em  lidar  com  a  informática  educativa  não  dizem  respeito

simplesmente ao domínio técnico, mas à falta de uma política mais sistemática da

Secretaria Municipal de Educação (SME), que envolva os professores na discussão

e uma formação integral dos docentes, no sentido de valorização do ser humano

como um todo e não submetê-los à lógica e aos interesses do mercado, como ficou

caracterizado. 



ABSTRACT

This dissertation set out to understand the process of the introduction of new

technologies into the educational field and outline the transformation which has taken

place  in  the  professional  practice  of  teachers,  because  of  the  process  of  the

implantation of computing laboratories, in the municipal school network in Goiânia,

from  1998  to  2000.   The  research  was  carried  out  through  the  observation  of

teachers’ practice in a public municipal school in the initial grades, in an effort to get

to know the practices developed in the classroom and in the computing laboratory.  It

is an attempt at understanding the process of implantation of educational computing

laboratories and the possibility of using computers, in the school context, as ancillary

instruments in the learning acquisition process.  This research demonstrates that the

process of implanting educational computing involved an agreement which proved

very  costly  in  terms of  public  funding and which was  specially  advantageous for

private  enterprise.   Teachers  were  excluded  from  the  process  of  planning  and

implementation of the computing laboratories of the schools.  They were merely left

with the role of carrying out the lesson plans, drawn up by technicians of the service

company.  In this sense, the research shows that the difficulties experienced by the

teachers in dealing with  educational  computing have to do not just with technical

mastery but with the lack of a more systematic policy on the part of the Municipal

Secretariat  for  Education  (SME)  which  would  include  the  involvement  in  the

discussion  and provide a more wholesome training for them, in the sense that  it

would show appreciation for the person as a whole and not submit them to market

logic and interests which is what happened.  



LISTA DE SIGLAS

SME – Secretaria Municipal de Educação

SEE – Secretaria Estadual de Educação

MEC – Ministério da Educação e Cultura

Sbpc – Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência

UNE – União Nacional dos Estudantes 

TE – Tecnologia Educacional

Senai – Serviço Nacional da Indústria

CSN – Conselho Nacional da Indústria

SEI – Secretaria de Educação em Informática

CNPq – Conselho Nacional de Pesquisa

Ceie – Comissão Especial de Informática Educativa

Educon – Educação com Computadores

NETs – Núcleos de Ensino e Tecnologia

Cied – Centro de Informática Educativa

ETFG – Escola Técnica Federal de Goiás

CEFT – Centro Federal de Educação Tecnológica

Proninfe –  Programa Nacional de Informática Educativa

Proinfo – Programa Nacional de Informática na Educação

Comdata – Companhia de Processamento de dados do Município de Goiânia

PDDE – Plano de Desenvolvimento Direto à Escola

PDE – Plano de Desenvolvimento da Escola

BIRD – Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento

PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais

CPU – Central Única de Processamento

IMB – International Business Machines Corporation



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO      10

CAPÍTULO I –  NFORMÁTICA EDUCATIVA: SUA FORMULAÇÃO E

                          IMPLEMENTAÇÃO NO BRASIL E EM GOIÁS 16

1.1 Novas tecnologias e escola: informática educativa 30

1.2 A informática educativa em Goiás 40

1.3 O convênio entre Prefeitura e a Futurekids 44

CAPÍTULO II – O COMPUTADOR CHEGA À ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL 55

2.1 As aulas no laboratório de informática: espaços divididos 69

2.2 Os professores e suas práticas no laboratório de informática 72

2.2.1 A classe de educação infantil 73

2.2.2 A classe da segunda etapa do ciclo I 77

2.2.3 A classe da terceira etapa do ciclo I 81

2.2.4 A classe da primeira etapa do ciclo II 84

CAPÍTULO III –  POSSIBILIDADES DO COMPUTADOR NOS CONTEXTOS DE    

                   ENSINO E APRENDIZAGEM 88

3.1 Sala de aula, biblioteca e laboratório de informática: atividades 

       articuladas ou justapostas? 91

3.2  Informática educativa: um caminho a percorrer            98

CONSIDERAÇÕES FINAIS          112

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                                     120

ANEXOS                                                                                                               125



INTRODUÇÃO

 _  _  _  _  _  _  estou  procurando,  estou  procurando.  Estou  tentando
entender. Tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem, mas não
quero ficar com o que vivi. Não sei o que fazer do que vivi, tenho medo
dessa  desorganização  profunda.  Não  confio  no  que  aconteceu.
Aconteceu-me alguma coisa  que  eu,  pelo  fato  de não a  saber  como
viver, vivi uma outra? 

       Clarice Lispector

Este trabalho objetiva analisar a utilização das novas tecnologias no

campo  educacional,  tendo  como  referência  a  implantação  de  laboratórios  de

informática em uma escola pública municipal de Goiânia, observada durante o ano

de 1999. Busca verificar como ocorreu o processo de introdução  dos laboratórios de

informática  e  quais  as  suas  contribuições   para  a  prática  profissional  dos

professores. Entende-se por novas tecnologias o processo de automação de base

microeletrônica introduzida na indústria e nos serviços,  as inovações do trabalho

apoiadas na integração de tarefas e dos trabalhos de planejamento e execução e os

novos  padrões  de  gestão  da  mão-de-obra;  em  outras  palavras,  o  conjunto  de

transformações  e  ajustes  que  ocorrem  nos  campos  cultural  e  educacional,

decorrentes  da  utilização  da  microeletrônica  nos  mais  diversos  campos  das

atividades humanas. 

A análise da introdução das novas tecnologias no campo educacional

tem  por  base  a  prática  dos  professores  da  escola  pública  e  o  significado  da

informática,  como  instrumento  pedagógico  capaz  de  ampliar  o  processo

ensino/aprendizagem, ou seja, a tecnologia a serviço de professores e alunos na

produção  do  conhecimento.  O  estudo  investiga  as  condições  em que  as  novas

tecnologias  foram implementadas  na  escola,  as  políticas  públicas  desenvolvidas

pela união, estado e município,  referentes a essa implantação e os sujeitos da ação

pedagógica,  objetivando  apreender  as  transformações  em  curso  no  interior  da

escola.  O  ponto  de  partida  é  a  compreensão  da  educação  como  um processo

histórico de emancipação e civilizatório da humanidade, como prática social que se

define  nos  múltiplos  espaços  da  sociedade,  na  articulação  com  os  interesses

econômicos, políticos e culturais dos grupos ou classes sociais, sendo a educação
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uma forma específica de relação social.   

O  processo  educativo  tem  como  princípio  educar  o  sujeito  para

possibilitar o desenvolvimento de suas condições físicas, afetivas, mentais, lúdicas e

estéticas, ampliando a sua capacidade de trabalho para o enfrentamento da vida

pessoal  e  profissional,  produzindo valores  de uso em geral,  para satisfação das

múltiplas  necessidades  do  ser  humano  no  seu  devenir  histórico.  O  processo

educativo  está  pois,  no  plano  dos  direitos  que  não  podem  ser  mercantilizados;

quando isso ocorre, agride-se elementarmente a própria condição humana. 

O sujeito  dos processos educativos  aqui  é o homem e suas múltiplas  e
históricas necessidades (materiais, biológicas, psíquicas, afetivas, estéticas,
lúdicas).  A luta  é  justamente  para  que  a  qualificação  humana  não  seja
subordinada às leis do mercado e à adaptabilidade e funcionabilidade, seja
sob a forma de adestramento e treinamento estreito da imagem do  mono
domestificável  dos esquemas tayloristas,  seja na forma da polivalência e
formação  abstrata,  formação  geral  ou  policognição  reclamadas  pelos
modernos  homens  de  negócio e  os  organismos  que  os  representam.
(Frigotto, 1999:31)

 

Assim,  busca-se  entender  o  significado  político-pedagógico  da

utilização  das  novas  tecnologias  na  escola,  enfatizando  o  papel  da  prática

pedagógica  dos  professores,  considerados  neste  trabalho  como  os  agentes

principais  da relação ensino/aprendizagem. Em outras palavras, a questão central,

deste trabalho é: como está ocorrendo a implantação da informática educativa na

rede pública de ensino municipal de Goiânia com base em convênio da Secretaria

Municipal de Educação e a iniciativa privada? 

Para atingir esse objetivo, optou-se por apreender o como  e o porquê

dos computadores serem  incorporados às escolas, com destaque para a estreita

relação  entre  a  escola  como  campo  de  formação,  e  a  sua  subordinação  aos

interesses do capital. 

O  modo  como se  buscou  compreender  a  introdução  da  informática

educativa  no processo ensino/aprendizagem consistiu em observações durante o

ano de 1999, no  interior da  escola municipal, visando apreender as mais diferentes

e complexas formas de relações sociais e da prática pedagógica dos professores. A

incursão no interior da escola possibilitou  entender como os professores, em suas

práticas cotidianas, tornam-se sujeitos históricos situados no tempo e espaço, e se

constituem agentes transformadores/conservadores do interesse dos grupos sociais

existentes na sociedade. 
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A escola selecionada para realização da pesquisa cumpriu o requisito

básico previamente estabelecido: estar equipada com um laboratório de informática

mediante  convênio  assinado  pela  Prefeitura  Municipal  de  Goiânia  e  a  empresa

prestadora de serviços em  informática educativa Futurekids. 

O convênio entre a Prefeitura e a Futurkids foi assinado alicerçado nas

determinações contidas no edital de concorrência pública n0 3/97, que anunciava a

contratação de empresas prestadoras de serviços na área de planejamento, suporte

técnico-pedagógico,  desenvolvimento e implementação de projetos de informática

educativa na rede municipal. 

A  Futurekids é  uma  rede  de  informática  educacional  destinada  a

crianças e a adolescentes, fundada em 1982, em Los Angeles e, conforme consta

em seu endereço eletrônico (http://www.futurekids.com.br), possui mais de três mil

unidades franqueadas em mais de noventa países, atendendo atualmente a mais de

três milhões de alunos. A empresa estabeleceu-se no Brasil  desde novembro de

1993 e conta atualmente com 124 unidades franqueadas, distribuídas por todo o

país, atendendo mais de quarenta mil alunos em seus centros de aprendizagem. 

Os  centros  de  aprendizagem  oferecem  curso  de  informática  às

crianças e aos adolescentes e funcionam na sede da empresa.  A empresa atua

também em escolas públicas e privadas,  oferecendo serviços de implantação de

laboratórios,  assessoria  pedagógica,  softwares   educativos  e  capacitação  dos

professores  para  atuar  nos  laboratórios  de  informática,  montados  pela  empresa.

Atualmente, sua atuação estende-se a mais de mil escolas conveniadas, públicas e

privadas,  que  atendem mais  de  385 mil  alunos  em todo  o  país.  Em Goiânia,  a

empresa possui dois centros.

Para estabelecer uma relação de múltipla confiança com os sujeitos da

pesquisa, realizou-se primeiro, uma visita à escola e, em  reunião com todo o corpo

docente do turno vespertino,  foram explicitados os objetivos  do trabalho.  Com a

aprovação de todo o grupo de professores, diretoria e coordenação da escola teve

início um plano de trabalho de campo. Após este primeiro momento, foi realizado um

levantamento de dados documentais e, em um segundo momento, observações da

prática dos professores em sala de aula e no laboratório de informática. 

A metodologia utilizada consiste em uma pesquisa qualitativa, do tipo

estudo de caso,  que se caracteriza por uma análise detalhada de um contexto, que

pode ser uma instituição, um grupo, um indivíduo ou um fenômeno particular. Assim,
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observei  a  prática  pedagógica  dos  professores  do  turno  vespertino  em  suas

respectivas classes e no laboratório de informática, como fonte de coletas de dados,

para possibilitar a construção do objeto de estudo. 

Neste estudo, a coleta de dados tinha como foco central a prática dos

professores  na  sala  de  aula  e  no  laboratório  de  informática,  objetivando

compreender a situação atual vivenciada. Busca-se, de um lado, entrar no mundo do

sujeito, para tentar entender as mudanças subjetivas que a informática educativa

provocou  na  prática  docente,   mas,  ao  mesmo  tempo,  registrar  de  forma  não-

intrusiva o que acontecia, recolhendo simultaneamente outros dados descritos. 

O trabalho de campo refere-se ao estar no mundo do sujeito – não

como alguém que faz uma pequena paragem (ao passar), mas como quem vai fazer

uma visita;  não como uma pessoa que sabe tudo, mas como alguém  que quer

aprender. Enfim, a qualidade do trabalho de campo passa pelo estabelecimento de

relações,  quer  o  método  de  investigação  seja  a  observação    participante,  a

entrevista ou a busca de documentação (Bogdan e Biklen, 1994: 113 -114). 

Nesse sentido, foram realizadas visitas à escola e observadas a prática

das  professoras em sala de aula e no laboratório de informática buscando conhecer

quem são os professores, como se relacionam com as novas tecnologias, em que

essas   tecnologias  influenciam  em  sua  prática  com  alunos  e  o  conhecimento

produzido em sala e no laboratório. 

Foram realizadas durante o período de maio a novembro de 1999, 24

visitas à escolas para as observações, sendo 10 nas salas de aula, 12 no laboratório

de informática e 2 nas reuniões de planejamento. Foram observadas três salas de

aula do ciclo I (educação infantil, primeira e segunda séries) e uma sala do ciclo II

(terceira série) do período vespertino. 

O  outro  momento  da  pesquisa  constituiu-se  da  realização  de

entrevistas   pré-estruturadas,  para  coletar  dados  importantes  que  melhor

expressassem as práticas dos professores e as suas relações com a informática

educativa na escola. Foram entrevistados quatro professores do turno vespertino, a

diretora, a laboratorista, o auxiliar de biblioteca e a coordenadora pedagógica. As

entrevistas  foram gravadas  e  transcritas,  e,  antes  de  sua  realização,  discutiu-se

individualmente com as professoras, o objetivo e o conteúdo enfocado no roteiro. 

Além  disso,  verificou-se  também  a  documentação  da  escola,  como

fichas com dados de avaliação dos alunos, visitei o Departamento de Ensino e de
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Planejamento da Secretaria Municipal de Educação, para analisar os documentos do

contrato  com  a  empresa  prestadora  de  serviços  e  o  Projeto  Pedagógico  para

compreender o processo de implantação da informática educativa. 

O trabalho foi organizado na seguinte ordem. O capítulo I aborda as

condições  em  que  historicamente  as  novas  tecnologias  foram  introduzidas  na

educação. Nesse capítulo, busca-se entender como o modo de produção capitalista

vem, de forma intensiva, por meio das novas tecnologias, ampliar o seu processo

civilizatório e de acumulação. Neste sentido, enfocou-se como as transformações

implementadas  pelo  capital  impõem à  escola  práticas  educativas  remodeladoras

para integrar o sujeito ao quadro desenhado pelo uso das  novas tecnologias na

sociedade informacional.

 Descreve  também,  a  transição  da  forma  de  produção  fordista,

caracterizado pelas máquinas eletromecânicas, para uma produção com base nas

máquinas com mecanismo digitalizados conectados a computadores, que, além de

ampliar  a  força,  acumula  também  funções  de  memória  e   alguns  comandos

autônomos.

Foram  discutidas,  ainda,  as  políticas  educacionais  elaboradas  para

concretizar a implantação da informática educativa no país em nível nacional e local.

Nacionalmente, destacam-se as políticas do governo federal, iniciadas na década de

60, e sua estreita relação com o processo de desenvolvimento econômico. Essas

políticas, culminaram em projetos criados nas universidades federais, caracterizando

assim, as primeiras experiências do uso da tecnologias educativa. A  implantação da

informática educativa no estado de Goiás, iniciou-se na segunda metade da década

de 80.

A inserção de novas tecnologias na escola, em especial a informática,

de modo ainda muito restrito, provoca alterações no meio escolar e constitui um

importante  elemento  para  o  desenvolvimento  da  prática  educativa,  de  forma  a

possibilitar,  a  alunos  e  professores,  o  acesso  aos  mais  modernos  meios  de

comunicação. Assim, no capítulo II busca-se compreender o processo pelo qual a

informática educativa é incorporada à escola, por meio de um convênio assinado

entre a SME e a empresa Futurekids. 

Trata-se de entender as relações entre professores e alunos na prática

cotidiana da escola, na lida diária com os computadores, como também descrever a

escola em que a pesquisa foi realizada, a prática dos professores em suas salas de
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aula e no laboratório de informática, objetivando explicitar como ocorre no dia-a-dia

do trabalho docente, a relação professor, alunos e produção de conhecimento com a

informática educativa. Nesse capítulo, evidenciam-se as dificuldades e apreensões

dos professores em estarem lidando com novas tecnologias no ensino, procurando

entender como os professores se preparam para o desenvolvimento do trabalho. 

No capítulo III, analisam-se os fatos considerados avanços e desafios,

provenientes  da  implantação  da  informática  educativa  para  a  escola  do  ensino

fundamental,  bem  como  discutem-se  as  mudanças  no  cotidiano  escolar  e  as

possibilidades de uso de computadores no ensino. Busca-se entender as mudanças

que estão ocorrendo no campo pedagógico com a introdução das novas tecnologias,

considerando as práticas cotidianas dos professores um dos principais elementos a

serem investigados. 

Após  a  análise,  entendendo  que  na  sociedade  não  existem  fatos

isolados,  evidencia-se  que,  apesar  do  empenho  dos  professores  para  que  a

informática esteja na escola  e  seja  um instrumento  pedagógico a mais em suas

práticas, a forma autoritária como foi implementada não permite que, a  informática

educativa  contribua  para  mudanças  significativas  na  prática  pedagógica,

caracterizando uma total  subordinação dos professores e da escola em geral  às

determinações dos órgãos públicos e das  empresas privadas. 
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CAPÍTULO I

INFORMÁTICA EDUCATIVA: SUA FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO

BRASIL E EM GOIÁS

Na sociedade brasileira, a modernização se dá no marco da tradição, o
progresso  ocorre  no  marco  da  ordem.  Portanto,  as  transformações
sociais e políticas são lentas, não se baseiam em acentuadas e súbitas
rupturas  sociais,  culturais,  econômicas  e  institucionais.  O  novo  surge
como um desdobramento do velho:  [historicamente]  as  novas  classes
dominantes prontamente se ajustaram aos mecanismos do clientelismo...
desde o começo, uma história de transações com o Estado, de troca de
favores. (Martins, 1994: 30)

O capitalismo, como um  modo de produção material  e espiritual,  de

forma extensa e intensiva, consolida seu caráter de processo civilizatório  universal.

Historicamente,  a  dinâmica  expansiva  do  capitalismo  cria  e  recria  as  forças

produtivas, as relações de produção, as formas sociais  de organizações, transforma

a  ciência  em  tecnologia  e  redefine  a  divisão  social  do  trabalho.  Enfim,

sistematicamente, o capitalismo é um modo de produção material e espiritual que se

desenvolve  pela  sua  própria  capacidade  de  produzir  e  reproduzir  as  formas  de

organizar  a  produção de mercadorias e as idéias nas sociedades,  objetivando a

concentração e centralização de capitais em caráter global (Ianni, 1995). 

A atual tendência de globalização de mercados diz respeito ao avanço

da  tecnologia,  impulsionada  pela  introdução  da  microeletrônica  na  base  de

produção,  revolucionando o processo produtivo  e  constituindo novos  padrões de

produtividade e novas formas de adequação dos produtos à lógica dos mercados

globalizados.  O  processo,  também  denominado  restruturação  produtiva,  afeta

diretamente  o  mundo  do  trabalho  com  a  exigência  de  novas

habilidades/capacidades  dos  trabalhadores  de  um  lado  e,  de  outro,  acentua  o

desemprego estrutural, elimina  profissões e  cria  novas profissões com base na

intensificação e utilização das novas tecnologias. 

Nesse  contexto  de  profundas  transformações,  a  escola,  como  uma

instituição responsável pela formação/qualificação do homem  para a vida, incluindo
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o mundo do trabalho, enfrenta o desafio de estabelecer as bases para sua estreita

relação com a sociedade contemporânea, objetivando a formação do sujeito crítico-

reflexivo diante do mundo tecnificado, ao mesmo tempo que não pode desconhecer

as novas tecnologias no seu fazer pedagógico. 

Os  avanços  eletrônicos  das  novas  tecnologias  da  comunicação

influenciam, de certa maneira, os vários campos da atividade humana, interferindo

diretamente na forma de produzir, provocando alterações no mundo do trabalho. 

Atualmente,  vive-se  o  processo  de  automação  da  produção1

caracterizado pelo aumento do uso de tecnologias no mundo do trabalho, que de

modo geral,  modificou as diversas atividades do fazer humano. Como tecnologia,

compreende-se a materialização da ciência e da técnica proveniente de diversas

descobertas científicas e invenções aplicadas de diferentes modos na produção de

bens e serviços. É fruto da produção humana e, como tal, insere-se no contexto das

relações sociais e do desenvolvimento histórico que a produz. Assim,  tecnologias

significam  conhecimento  científico  transformado  em  técnica  que  amplia  a

possibilidade do homem produzir novos conhecimentos  e melhorar suas condições

de vida. 

No entanto, desde o seu desenvolvimento e, com mais intensidade, na

sociedade  capitalista,  sua  aplicabilidade  está  diretamente  comprometida  com  a

reprodução e acumulação do capital.  Historicamente, a tecnologia foi aplicada na

produção e na forma de controle do trabalho, objetivando redução de gastos e maior

lucratividade na produção de bens e serviços. 

Hoje,  o  termo  novas  tecnologias  relaciona-se  ao  processo  de

automação de base microeletrônica, introduzida na indústria e nos serviços como

um dos  componentes  da  reestruturação  produtiva2 em curso,  em nível  mundial.

Considera-se como parte das novas tecnologias não só a produção de máquinas e

equipamentos  eletrônicos,  mas  também  inovações  na  gestão  do  trabalho  e  da

produção, como os círculos de controle de qualidade (CCQs)3, gestão participativa,

1  Processo de inovação tecnológica de base microeletrônica que implica diversas técnicas de coleta,
armazenamento, processamento e transmissão de informações em diferentes tipos de equipamentos utilizados
na produção de bens e serviços, e que provoca grandes transformações no mundo do trabalho. O significado do
termo é, no entanto bem mais amplo e diz respeito a todo instrumento ou objeto que funcione sem a intervenção
humana, podendo ser aplicado a qualquer tipo de máquina ou artefato que opere desse modo (Cf.  Cattani,
1997). 

2 Consiste em um processo que compatibiliza mudanças institucionais e organizacionais nas relações
de produção e de trabalho, bem como redefinição de papéis dos Estados Nacionais e instituições financeiras.
(Miranda, 1993), visando a atender às necessidade de garantia de lucratividade. Nesse processo, a introdução
das Novas Tecnologias tem desempenhado papel fundamental (Cf. Cattani, 1997). 

3  Cf. Fleury, 1994. 
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controle estatístico de processos, dentre outros, os quais, durante a crise dos anos

70,  levaram  os  empresários  a  buscar  outros  caminhos  para  a  elevação  da

produtividade e a aumento da taxa de lucros,  com base no desenvolvimento de

novos  produtos  e  a  expansão  do  mercado.  Essa  procura  encontrou  respostas,

sobretudo  na  exploração  das  potencialidade  e  oportunidades  oferecidas  com  o

progresso realizado no campo das novas tecnologias (Carvalho, 1997:93). 

Concomitantemente  ao  desenvolvimento  tecnológico,  o  processo  de

transformação busca a superação da crise econômica e social capitalista iniciada na

década  de  70  e  como  principais  elementos  de  mudanças,  no  que  concerne  à

economia, inclui a globalização ou mundialização do mercado e as transformações

no campo industrial  por  meio da automação,  da robótica  e  de novas formas de

gestão.  No  campo  político,  destacam-se  mudanças,  como  a  implantação  e  o

desenvolvimento dos ideais neoliberais iniciados na Inglaterra e, posteriormente, nos

Estados Unidos da América (EUA),  a minimização do Estado nacional,  sob forte

acusação de ineficiência  e limitando suas ações intervencionistas na economia,

aumentando  a  privatização  das  empresas  estatais  e  objetivando  desestruturar  a

organização dos trabalhadores e suas conquistas sociais.

Os  estudos  realizados  por  Lojkine  (1995  e  1999)  e  Castells  (1996)

apontam essas transformações como conseqüência do impacto combinado de uma

revolução  tecnológica,  baseada  em  tecnologias  de  informação/comunicação,  a

formação de uma  economia global e um processo de mudança cultural que dizem

respeito  a  nova  ordem  mundial  fundamentada  na  “geração  de  conhecimento  e

processamento  da  informação  como  base  da  nova  revolução  sócio-técnica”.  em

andamento,  diferenciando-se  em alguns  aspectos  da  revolução  industrial  (Castells,

1996: 4). 

Lojkine  (1999:  70)  assinala  que  a  revolução  industrial  indica  uma

revolução tecnológica  em um setor preciso da economia – a indústria –  de modo

que a  informacional atinja todos os ramos da economia e, de forma mais ampla,

todos os ramos de atividade da sociedade, não apenas o campo profissional. Assim,

as tecnologias da informação são um componente essencial da transformação social

em seu conjunto e não o único fator determinante para afirmar que a sociedade

industrial foi superada em sua lógica e sua estrutura, pois:

Estas [tecnologias  da informação] são o resultado das demandas sociais  e
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institucionais para realizar determinadas tarefas, além de serem de origem de
uma série  de  transformações  fundamentais  da  maneira  como produzimos,
consumimos, realizamos, vivemos e morremos. (Castells. 1996: 5)

A  centralidade  no  processamento  e  na  distribuição  da  informação

mediante equipamentos eletrônicos como TV, rádio, antenas parabólicas, TV a cabo,

fibras  óticas,  satélites  e  a  Internet constitui  elemento  consolidador  da  sociedade

Informacional, cuja utilização em grande escala não se restringe somente ao campo

da indústria,  conforme já  assinalado,  mas  se  expande  em todos  os  campos  da

atividade  humana  e  nas   diferentes  formas  do  homem  produzir  sua  existência,

podendo ser denominada 

nova  sociedade  informacional,  para  indicar  que  os  atributos  sociais  de
geração  e  processamento  de  informação  vão  além  do  impacto  das
tecnologias de informação e da informação em si mesma, do mesmo modo
que  a  sociedade  industrial  não  poderia  ser  simplesmente  vinculada  à
difusão da produção industrial. (Castells, 1996:4)

  
Com  base  nesses  autores,  entende-se  que  a  produtividade  e  o

crescimento econômico ainda organizam as sociedades em razão de sua lógica de

acumulação, no controle do processo de trabalho e na concentração de riquezas, e

que ciência e tecnologia são as principais fontes de produtividade. Dessa forma, o

conhecimento e a informação convertem-se em elementos fundamentais de geração

de riqueza e de poder na sociedade. 

Castells (1996) alerta para o fato de que a tecnologia não se constitui

somente de ciência e de máquinas: é também tecnologia social e organizativa, de

forma que a estrutura  ocupacional  da sociedade se expande e se diversifica  no

tocante às suas atividades, e os  serviços significam a extensão  e crescimento do

trabalho  humano  para  além  do  ambiente  da  produção  material.  Essa  tendência

baseia-se no processamento de informação, na geração de conhecimentos e na sua

distribuição  em uma sociedade informacional. 

As conseqüências do desenvolvimento tecnológico  repercutem na

sociedade de dupla forma. De um lado, o grande salto tecnológico, que marcou

as  décadas  de  80  e  90,  possibilitou  o  desenvolvimento  do  capital  em  nível

mundial, substituindo a centralidade da produção fabril pelo setor de serviços e,

fez crescer o trabalho feminino. Ao mesmo tempo que a penetração de sistemas

microeletrônicos  e  de  computadores  no  setor  de  produção  revolucionou  o

trabalho,  a  organização,  a  produtividade  e  a  competitividade,  ocorreu  uma

mudança  no campo científico  indicando,  assim,  a  biologia  e  não mais  a  física
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como a ciência do século XXI. 

As tecnologias da informação não estão limitadas a microeletrônica baseada
nas  tecnologias.  Devemos  também   incluir  a  engenharia  genética  como
componente  fundamental  das  tecnologias  da  informação,  desde  que  se
descubra  a  decodificação  da  reprogramação  individual  dos  códigos  de
informação  contidos  na  matéria  viva.  Além  disso,  a  interação  entre  as
tecnologias da informação baseadas na microeletrônica e as baseadas na
genética é uma nova fronteira da ciência e da tecnologia no século XXI.
(Castells, 1996: 11)

As tecnologias revolucionaram, portanto, os setores privado ou público

nos campos da educação, saúde e meios de comunicação, pelo uso intensivo de

novas tecnologias de informação/comunicação.  

De outro lado, presencia-se o alto índice de desemprego estrutural, a

grande  prevalência  da  imagem,  a  descaracterização  do  homem  como  cidadão,

substituído pela figura do  consumidor. O modelo político neoliberal redefine  teses

conservadoras  da  liberdade  do mercado,  da  competitividade,  da minimização  do

Estado e, portanto, do atrofiamento dos direitos sociais, colocando em marcha um

novo modelo social. A esse respeito Frigotto (1998:41) afirma que esse “processo

dá-se pela conjugação da globalização excludente, que amplia o desenvolvimento

desigual, e pelo monopólio privado da ciência e tecnologia”. 

A maior capacidade dos microcomputadores em receber, em processar

e  em  enviar  velozmente  grande  número  de  informação  agudiza,  as  mudanças

sociais ocorridas na sociedade, abrangendo as esferas econômicas e sociais nos

quatro cantos do mundo. Nesse sentido, as transformações tecnológicas e a vida

social estão entrelaçadas e o desenvolvimento, o controle e o processamento da

informação com seu potencial de informar, formar, induzir e seduzir transformam-se

em um forte instrumento de poder.

As análises desenvolvidas por Castells (1996), objetivando entender a

ação  coletiva  compreende   a  extraordinária  mudança  social  representada  pelas

novas tecnologias da informação,  enfatizam que não foi a máquina que criou por si

mesma a sociedade industrial, mas sem ela não seria possível a sua criação. Nesse

paralelismo,  o  autor  apresenta  o  microcomputador  e  a  recombinação  do  Ácido

desoxirribonucleico (DNA) como base da sociedade informacional, e caracteriza a

revolução tecnológica atual em dois aspectos básicos: 

a) enfoque  nos  processos,  como  todas  as  revoluções  tecnológicas
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principais, ainda que também seja importante a inovação contínua de produtos, e,

porque está centrada em processos (como aconteceu na revolução industrial), seus

efeitos são intersticiais e abarcam todas as esferas da atividade humana. 

b) informação  como  matéria-prima  fundamental,  e  também  como

principal resultado, assim como a energia foi a matéria-prima da revolução industrial.

                     Desse modo, a informação da revolução tecnológica diferencia-se

das  revoluções  tecnológicas  que  a  precedem.  Ao passo  que  a  informação  e  o

conhecimento  foram  sempre,  por  definição,  elementos  essenciais  em  alguns

processos do descobrimento científico e da mudança técnica,  este é o primeiro

momento  da  história  no  qual  o  novo  conhecimento  se  amplia  sobretudo  aos

processos de geração e ao processamento do conhecimento e da informação.  

Os  efeitos  específicos  da  revolução  tecnológica  na  estrutura  social

atingem profundamente a cultura das sociedade. Segundo Castells (1996), a cultura

e  o  processamento  de  símbolos  favorece  as  forças  produtivas,   por  serem  a

informação e o  conhecimento fontes integrantes  da cultura,  o  que torna difícil  a

distinção  tradicional  entre  a  produção  e   consumo,  e  também  supera  o  debate

metafísico sobre trabalho produtivo e não-produtivo.  

A esse respeito, Lojkine (1994) assinala que “ objetivação crescente de

funções intelectuais nas tecnologias de informação não suprime em absoluto o seu

caráter de forças produtivas” , e, tomando como exemplo o computador, acrescenta: 

Um  computador,  realmente  não  é  uma pura  “tecnologia  intelectual”,  um
simples instrumento de “representação” do mundo, como postula uma parte
dos cognotivistas; ante, ele é um instrumento de transformação do mundo,
material  e humano. (...)  o computador é também uma  condição  essencial
para  a  elevação  da  produtividade  do  trabalho  em  todos  as  esferas  da
atividade. (Lojkine, 1995: 49,50, grifos do autor)

Dessa forma, a capacidade mental de trabalho vincula-se à educação e

à formação, e supera-se a distinção tradicional entre a agricultura e os serviços, ou

entre a manufatura e os serviços no processo de produção com enorme diversidade

de  atividade  de  serviços,  ampliando  o  sentido  de  produção  e  de  forma  global

direcionada pelo mercado financeiro, resultando no que Castells (1996:13) entende

como nova economia, forçando a redefinição da estrutura ocupacional e o sistema

de classes sociais. 

O referido  autor  aponta  três  conceitos-chaves  que  emergem  dessa
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transformação, o que se torna  fundamental para compreender a operacionalização

da  produção:  a)  articulações  entre  as  atividades;  b)  redes  que  configuram  as

organizações e c) fluxos de fatores de produção e de mercadorias. 

Dessa  forma,  as  novas  tecnologias  da  informação/comunicação

constituem a produção e a direção do sistema produtivo, estendendo-se por todo o

mundo,  trabalhando  em   tempo  real  e  como  uma  única  unidade,  por  meio  da

combinação  de  telecomunicações,  transportes  rápidos  e  sistemas  flexíveis  de

produção  computadorizados.  As  conseqüências  sociais  do  desenvolvimento

tecnológico são a tensão crescente entre globalização e mundialização no universo

dos audiovisuais, suscitando o perigo da ruptura dos padrões de comunicação entre

o mundo dos fluxos de informação e  o ritmo das experiências pessoais. 

No entender de Castells, a economia global é 

Uma economia em que todos os processo trabalham como uma unidade em
tempo real em todo o planeta, isto é,  uma economia no qual  o fluxo de
capital,  o  mercado  de  trabalho,  o  mercado,  o  processo  de  produção,  a
organização, a informação e a tecnologia operam simultaneamente em nível
mundial.  Tal situação não quer  dizer  que as nações e as nações-estado
desaparecerão. De fato os estados se converte em agentes essenciais na
economia  global,  baseando-se  na  defesa  dos  interesses  nacionais
específicos que representam. Porém, a unidade econômica de operação (e
de análise) é o sistema global  de interações:  já não há mais economias
nacionais  nem políticas  econômicas nacionais.  São estratégias  baseadas
nacionalmente que operam em um sistema global diferenciado e articulado
através e sobre limites nacionais. (Castells, 1996: 20)   

O  rompimento  de  tempos  e  espaços  materializados  nesses  fluxos

intercambiais,  por  meio  de  redes  de  organizações  e  instituições  –  “fluxos

seqüenciais programáveis e repetitivos de intercâmbio e interações entre posições

fisicamente  distanciadas  por  atores  sociais  em  organizações  e  instituições  da

sociedade” (Castells, 1996: 23) –  impõe a lógica inerente à maioria dos processos

sociais,  condicionando  a  estrutura  da  sociedade  aos  fluxos  de

imagens/sons/mensagens criadas e divulgadas pelos meios de comunicação. Dessa

forma, as recentes práticas educacionais e novas formas de estrutura institucionais

como a família e a escola devem ser pensadas para abrigarem os indivíduos diante

desse  quadro  atual,  pois  a  principal  característica  da  organização  do  mercado

mundial refere-se à presença das redes mundiais de comunicação, favorecidas com

o advento das novas tecnologias de comunicação. 
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As redes organizam as posições de atores, organizações e instituições nas
sociedades e nas economias. A relevância social de qualquer unidade social
está  condicionada  por  sua  presença  ou  não  nas  redes  especificas.  A
ausência na rede dominante leva a uma estrutura irrelevante. Somente viver
nas redes permite ter acesso à existência social de acordo com valores e
interesses estruturalmente dominantes. (Castells, 1996: 23)

Considerando que só se compreende  a educação em um determinado

contexto histórico, torna-se evidente que novas atitudes e procedimentos devem ser

tomados com o desenvolvimento, nos últimos vinte anos, das modernas tecnologias,

os quais firmarão no próximo milênio, pois 

As origens e as trajetórias das maiores mudanças tecnológicas são sociais.
A  aplicação  da  tecnologia  está  determinada,  como  está  socialmente
determinado  o  efeito  retroativo  das  conseqüências  sociais  de  suas
aplicações. (Castells, 1996: 11)

Uma das características marcantes da sociedade informacional diz

respeito ao predomínio da informação e do conhecimento,  inseridos na cultura

das  sociedades.  Na atual  sociedade,  a  cultura  e  a  interpretação dos símbolos

favorecem o  desenvolvimento das  forças  produtivas,  como também se  tornam

indispensáveis  para  desenvolver  a  produção  e  o  consumo,  o  que  implica  um

maior conhecimento intelectual para a vida em sociedade, atribuindo importante

papel à educação: 

Se  a  manipulação  do  símbolo  por  uma  força  de  trabalho  altamente
qualificada,  criativa  e  cada  vez  mais  autônoma  favorece  a  fonte  de
produtividade  e  competitividade,  todos  os  fatores  que  contribuem
diretamente com o aumento de tal capacidade são forças de produção. A
capacidade mental de trabalho está verdadeiramente vinculada a educação
e à formação. (Castells, 1996: 11)

Um outro fator que demanda o uso de novas tecnologias aplicadas à

educação é que seu uso mais intensivo possibilita à professores e aos alunos a

oportunidade de entrar em contanto com estudos, pesquisas e produções no mundo

todo, o que significa uma mudança na forma de aprender de todo ser humano, pois

oportuniza desenvolver a auto-aprendizagem à distância com o microcomputador,

visitando bibliotecas, salas de bate-papo, enfim, uma  infinidade de possibilidades

para se produzir o conhecimento. 

Com  essas  novas  tecnologias  também  se  desenvolvem  processos  de

23



aprendizagem  à distância.  São  as  listas  e os  grupos  de  discussão,  é  a
elaboração  de  relatórios  de  pesquisas,  é  a  construção  em  conjunto  de
conhecimentos e são os textos espalhando o conhecimento produzido, são
os e-mails colocando professores e alunos em contato fora dos horários de
aulas, é a facilidade de troca de informações e trabalhos á distância e num
tempo de grande velocidade, é a possibilidade de buscar dados nos mais
diversos centros de pesquisa através da internet. (Masetto, 2000: 137) 

 

A sociedade informacional impõe novos desafios  à educação uma vez

que a forma de produção se altera com o emprego das modernas tecnologias em

sua base. Não se pode ignorar, também,  as imagens e a importância da mídia como

uma  das  grandes  influênciadoras  de  comportamento  na  atual  sociedade.  A

quantidade  de  informações  veiculadas  pelos  meios  de  comunicação  de  massa

transmite, além de comportamentos, conteúdos, os quais, de  um lado, ampliam os

horizontes  dos  indivíduos;  já  de  outro,  negativamente,  provocam  uma

descaracterização cultural, bem como alienam e massificam o homem quando as

informações são recebidas sem o poder da crítica, e o real cede lugar ao simulacro,

ao virtual, pois  

É a  capacidade  de obter  informações que  articula  as  pessoas.  Ligar  as
pessoas física ou virtualmente cria a possibilidade de elas viverem em seu
próprio gueto, optando por se relacionarem com quem quiser, deixando de
lado  a  sociedade.  É  a  ruptura  do  contrato  em  que  está  baseada  a
convivência  social.  Não  é  a  tecnologia  que  produz  isso,  mas é  ela  que
favorece essa situação. Se não tivermos instituições de convivência social,
a  nova  tecnologia  nos  permitirá  prescindir  da  sociedade  para  nos
relacionarmos somente com gente como nós, dentro de guetos, através de
comunidades eletrônicas. (Castells, 1999, 9)  

A  revolução  informacional conquista  cada  vez  mais  espaços  na

sociedade. O processamento da informação transforma-se definitivamente em fator

da economia e do conjunto de áreas da vida humana, condicionando o poder central

das  famílias  em  relação  ao  poder  econômico,  na  determinação  do  maior  êxito

escolar. 

Ainda  que  a  revolução  implementada  pelas  novas  tecnologias  crie

possibilidades para uma melhoria das condições de vida da humanidade, o modelo

social, que hegemoniza essas inovações, provoca uma (re)organização das velhas

desigualdades.  Nesse sentido,  as novas tecnologias,  que deveriam ser utilizadas

para diminuir  a jornada de trabalho e aumentar o tempo de lazer do homem, ao

contrário,   diminuem  o  número de  postos  de trabalho  estáveis  e  remunerados,
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provocando a grave separação das pessoas em três níveis: as fixas, as eventuais e

as  desempregadas,  tendo  como  base  o  grau  de  escolaridade  e  habilidade  dos

indivíduos no atual contexto. 

A sociedade, nos últimos trinta anos, depara-se com o desenvolvimento

acelerado  de  novas  tecnologias,  especificamente  a  microeletrônica  aplicada  à

produção industrial, provocando, com velocidade nunca vista,  grandes alterações

do processo produtivo. Esse desenvolvimento tecnológico configura uma revolução

tecnológica que altera o modelo técnico-industrial do século XX4, isto é, o modelo

tecnológico  industrial  com  base  nas  máquinas-ferramentas  técnico-eletrônicas.  A

nova  constituição  industrial,  implementada  sobretudo  a  partir  da  década  de  80,

distingue-se  pela  difusão  acelerada  de  mecanismos  digitalizados  conectados  a

computadores capazes de programar a automação5 industrial,  constituindo-se uma

nova revolução denominada revolução informacional, que segundo Lojikne (1995:

11-14) significa: 

uma revolução tecnológica de conjunto que se segue à revolução industrial
(...)  Constitui  o anúncio e a potencialidade de uma nova civilização, pós-
mercantil,  emergente da ultrapassagem de uma divisão que se opõe aos
homens  desde  que  existem  as  sociedades  de  classes.  (...)  A revolução
informacional nasce da oposição entre a revolução da máquina-ferramenta,
fundada na objetivação das funções manuais, e a  revolução da automação,
baseada  na  objetivação  de  certas  funções  cerebrais  desenvolvidas  pelo
maquinismo industrial. 

A  automação  industrial  em  curso  implementa  progressivamente,

características flexíveis6 e polivalentes, que, em um futuro breve, transformariam o

interior da fábrica em um organismo complexo e inteligente, passando a exigir novas

qualificações dos trabalhadores que, de acordo com Hirata, 

4
    A produção no modelo industrial, também denominada fordismo, caracteriza-se pela produção em

massa,  tendo  como  base  as  máquinas  eletromecânicas  pesadas,  a  organização  do  processo  produtivo
simplesmente exige trabalhadores semiqualificados. O trabalho, nessas condições, evidencia-se pela rigidez do
cumprimento das normas de produção, disciplina e obediência à execução de tarefas prescritas, ausência de
comunicação durante a produção,  trabalhos executados em postos isolados na linha de montagem e baixa
qualificação intelectual e cede lugar a um modelo mais interativo e dinâmico. 

5 O termo automação é empregado, atualmente, para definir o processo de inovação tecnológica de
base microeletrônica. Ele diz respeito a todo instrumento ou objeto que funcione sem a intervenção humana,
podendo ser aplicado a qualquer tipo de máquina ou artefato que opere desse modo.  

6 Antunes (1995) atribui a Sabel e Piore um pioneirismo na apresentação da tese da especialização
flexível.  Essa  seria  a  expressão  de  uma processualidade  que,  tendo  especialmente  a  Terceira  Itália como
experiência concreta, teria possibilitado o advento de  uma nova forma produtiva  que articula, de um lado, um
significativo desenvolvimento tecnológico e, de outro, uma desconcentração produtiva baseada em empresas
médias  e  pequenas,  artesanais.  Esse  novo  paradigma produtivo  expressaria  também,  sempre  segundo os
autores citados, um modelo produtivo que recusa a produção em massa, típico da  grande indústria  fordista, e
recupera uma concepção de trabalho que, sendo mais flexível, estaria isenta da alienação  do trabalho intrínseca
à acusação de base fordista (Antunes, 1995:17).  
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trata-se  da  capacidade  de  pensar,  de  decidir,  de  ter  iniciativa  e
responsabilidade,  de  fabricar  e  consertar,  de  administrar  a  produção  e  a
qualidade a partir da linha, isto é, ser simultaneamente operário de produção e
de manutenção, inspetor de qualidade e engenheiro. (1994: 130)

Nesse sentido, a escolarização mostra-se como elemento determinante

para  empregabilidade  e  condição  de  inserção  dos  indivíduos  no  mercado  de

trabalho.  Assim,  a  escola  passa  a  ser  a  grande  esperança  e  a  propulsora   da

mudança social, além de  definidora das políticas públicas sociais, tanto elaboradas

por representantes da direita como da esquerda.  

A inserção  das  novas  tecnologias  no  seio  da  sociedade  provocou

transformações no processo de trabalho,  produção e organização do Estado, as

quais exercem influência direta sobre os valores da sociedade, particularmente pela

presença  generalizada  dos  meios  de  comunicação  e  informatização,  suscitando

muitas discussões a respeito dos seus efeitos no campo social. 

Dessa  forma,  a  sociedade  é  predominantemente  marcada  pelas

imagens. Praticamente, todas as mensagens circulantes nos meios de comunicação

de  massa  restringem-se  à  divulgação  de  imagens,  além  do  que  um  aparato

tecnológico se incorpora às rotinas contemporâneas. Os terminais de bancos, caixas

eletrônicos  em  supermercados  e  farmácias,  portões  eletrônicos  em  prédios  e

condomínios fechados, que funcionam com sistema magnético, circuitos internos de

TV, urnas eletrônicas, como também os de utilização mais restrita, como telefones

celulares,  TV a cabo,  computadores  e  outros  aparelhos  eletrônicos  como novos

padrões de sociabilidade, a cada dia, tornam-se mais freqüentes no cotidiano das

pessoas.  Mesmo  que  as  tecnologias  de  comunicação  não  cheguem na  mesma

igualdade e intensidade para todos, de certa forma todos já estão contagiados por

uma cultura tecnológica de comunicação. 

As transformações ocorridas nas sociedades de mercados globalizados

colocam para a escola  novas exigências e um outro quadro instala-se forçosamente

no sistema educacional,  obrigando a escola a adotar uma postura atualizada num

mundo marcado e determinado pelas aceleradas transformações.   

Atualmente,  há  uma  exigência  de  maior  qualificação  em  todos  os

setores  sociais:  competência  reflexiva,  interação  críticas  com  as  mídias  e

multimídias, conjunção da escola com outros universos culturais,  conhecimento e
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uso  da  informática,  formação  continuada  (aprender  a  aprender),  capacidade  de

diálogo  e  comunicação  com  os  outros,  reconhecimento  das  diferenças,

solidariedade,  qualidade de vida, preservação ambiental etc. 

Assim, novas exigências são postas ao âmbito educacional, em razão

do emprego das modernas tecnologias de base eletrônica no campo do trabalho e

nos diversos campos da vida social. Conforme afirmam alguns autores, trata-se do

surgimento  de  um  novo  paradigma  produtivo  de  desenvolvimento7,  aflorando  o

debate sobre a transformação produtiva e a qualificação profissional do trabalhador. 

A  elevação  do  padrão  de  qualificação  tem  como  pressuposto  o

trabalho, que agora exige maior desenvolvimento intelectual e, além disso, o próprio

consumo de tecnologias demanda uma população mais educada, capaz de lidar

com os vários canais de circulação de informação e garantia de consumo. Nesse

sentido, a qualificação do trabalhador é fundamental para a sua sobrevivência e, na

opinião  de  vários  pesquisadores,  a  educação  e  o  conhecimento  constituem  a

centralidade  do  novo  paradigma  de  desenvolvimento.  Não  se  trata  apenas  do

conhecimento científico, mas 

também dos conhecimentos efetivos necessários às atividades produtivas e
a  vida  numa  sociedade  em  que  a  informática  penetra  o  cotidiano  e  os
produtos  resultantes  das  inovações  exigem não apenas  letramento,  mas
capacidade  de  real  compreensão  de  instruções  complexas,  de  fazer
inferências bem como habilidades diversas demandadas para utilização das
mesmas. (Paiva, 1993: 320)

Paiva  (1993)  adverte  que  as  diversas  transformações  ocorridas  na

sociedade não significam que o novo  paradigma produtivo  garanta  o  acesso de

todos ao ensino público, gratuito e de qualidade. 

Se   a  consciência  da  centralidade  da  educação  nos  nossos  dias  é
relativamente recente, as proposições neoliberais na área educacional nada
têm  de  novo.  A  fórmula,  na  verdade,  é  razoavelmente  simples  e  de
penetração tão mais fácil  entre a burocracia dos Estados quanto maior a
crise fiscal que os mesmos enfrentam. O fim da era Keynesiana pode ser
também o fim do mito clássico liberal da escola pública como instrumento de
equidade. No entanto, é preciso deixar claro que a discussão está apenas
começando  e  que  estamos  diante  de  receitas  fáceis  para  problemas
extremamente complexos em situações complexas, posto que sua aplicação
depende da história de cada formação social e de suas tradições.(Paiva,
1993: 323) 

 

7 Cf. Paiva , 1993. 
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A utilização sistemática das modernas formas de linguagem veiculadas

pelos meios eletrônicos de comunicação criou outros espaços e novas formas de

aprendizagem, alterando significativamente o papel tradicional da escola. 

Nesta mesma linha de pensamento, objetivando a constituição de uma

escola para  o mundo das mídias, Pretto (1996) argumenta que a escola deve formar

um novo sujeito para viver em uma sociedade tecnológica, fundamentada em uma

razão imagética; Segundo ele, 

a nova escola brasileira precisa ser pensada como sendo uma instituição
que, efetivamente, possa trabalhar com uma multiplicidades de visões de
mundo,  numa  perspectiva  mais  integral  e  não  mais  operativa  ou
homogenizadora,  que  ainda  busque  a  construção  do  ideal  do  homem
iluminista.  A  nova  escola  que  se  está  construindo  tem  que  ter  na
imaginação, em vez da razão, o seu elemento mais fundamental. Essa nova
escola, que está sendo gestada nesse processo, deverá estar centrada em
outras  bases,  não  mais  reducionista  e  manipuladora.  O  novo  sistema
educativo  trabalhará,  portanto,  na  perspectiva  de  forma  o  ser  humano
programador  da  produção e  não  de  treinar  um ser  humano  mercadoria,
tendo  esse  sistema  como  base  a  realidade  máquina  dos  meios  de
comunicação – dos mais simples aos mais sofisticados –  tornando viável o
desenvolvimento de suas ações com todos esses elementos.  (Pretto, 1996:
102-103; grifos do original)

Ao analisar a incorporação do vídeo e da TV à escola, Preto (1996)

organiza a utilização das novas tecnologias em dois conceitos básicos denominados

de  instrumentalidade  e  fundamentos,  os  quais,  segundo  ele,  possibilitam  que  a

escola  ou  permaneça  sem futuro  ou  se  transforme  em uma escola  com futuro,

dependendo  da aplicabilidade que fizer dos equipamentos. 

O conceito de instrumentalidade, definido por Pretto (1996), refere-se à

apropriação das novas tecnologias:  

apenas  como mais  um recurso didático-pedagógico  é considerar  que  as
novas  tecnologias  da  comunicação  (as  mass  media)  são  os  novos
instrumentos que uma educação do futuro deve possuir. Nessa perspectiva,
o fundamental torna-se a análise das técnicas, no máximo das tecnologias,
ganhando importância, apenas a capacitação operativa dos profissionais da
educação. (Pretto, 1996:112 )

Nesse sentido, o autor ressalta que a utilização das novas tecnologias

em nada contribui  para o avanço da escola e afirma:  “Na verdade, o uso como

instrumentalidade  esvazia  esses  recursos  de  suas  características  fundamentais,

transformando-os  apenas  num   animador  da  velha  educação,  que  se  desfaz

velozmente uma vez que o encanto da novidade também deixa de existir” (Pretto,

1996: 114; grifos do autor). 
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A segunda  possibilidade  apresentada  por  Pretto  (1996),  o  uso  das

tecnologias como fundamento, significa que 

a televisão e o vídeo, passam a fazer parte da escola como um elemento
carregado  de  conteúdo  (e  não  apenas  como  instrumento),  como
representante ( talvez principal!) de uma nova forma de pensar e sentir, que
começa  a  se  construir,  no  momento  em  que  a  humanidade  começa  a
deslocar-se  de  uma  razão  operativa  para  uma  nova  razão,  ainda  em
construção,  porém  baseada  na  globalidade  e  na  integridade,  em  que  a
realidade e imagem fundem-se no processo. (Pretto, 1996: 115) 

Para Pretto (1996),  na perspectiva  de fundamentos,  a presença das

novas  tecnologias  na  escola,  modifica  a  escola  que  passa  a  exercer  um papel

qualitativamente diferente pois  sua função constitui-se em um centro irradiador de

conhecimentos, e o professor adquire também e necessariamente uma outra função,

a  de  comunicador,  de  articulador  das  diversas  histórias  das  diversas  fontes  de

informação. 

Na perspectiva  em que se delineia a sociedade atual, não se pode

mais ignorar os impactos das novas tecnologias, as diferentes formas de linguagem,

os espaços virtuais e as novas funções da escola na vida de todos os cidadãos. 

Numa sociedade de informação as habilidades de comunicar e negociar são
consideradas  condições  de  sobrevivência,  pois  o  trabalho  atual  solicita,
mais do que nunca, uma interação entre as pessoas e máquinas. Requer
também,  capacidade  de  resolver   problemas  de  síntese,  de  tomada  de
decisões, bem como a habilidade de gerar conhecimento novo ao longo da
vida, levá-lo a aprender, a aprender a pensar. (Moraes , 1999: 137)

 

Com o pressuposto de que toda educação só pode ser considerada em

um  determinado  contexto,  como  já  afirmado  anteriormente,  a  escola  atual

desempenha um papel fundamental no mundo das comunicações, tendo em vista

que  constitui  o   espaço  de  acesso  da  classe  popular  ao  ensino  e  às  novas

tecnologias.  Na  sociedade  informacional,  dominar  as  várias  linguagens  e  saber

relacionar-se com os diversos meios de comunicação, virtual e pessoal torna-se uma

questão da sobrevivência humana. 

Dessa  forma,  a  formação  das  classes  populares  é  questão  de

cidadania  e  ocorre  também  pelo  processo  de  democratização  das  novas

tecnologias, pois sua invenção faz parte da produção humana e, como tal, são os

grupos sociais que direcionam sua aplicabilidade e utilização. Assim, o seu uso na

escola representa, ao mesmo tempo, uma forma de controle e de manutenção ou de
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modificação das relações sociais. 

Dessa  forma,  a  educação  no  atual  momento  ocupa  o  centro  das

discussões  em  conseqüência  da  necessidade  de  formação  e  requalificação  de

novos  profissionais  e  preparação  do  homem para  viver  em uma  sociedade  em

constantes transformações.  

A escola, como campo formador indispensável às novas gerações para

inseri-las  na  sociedade,  desenvolve  um  papel  fundamental  na  formação  e

preparação de  sujeitos, objetivando integrá-los com dignidade à sociedade, que se

delineia,  tendo  como  base  fundamental  de  seu  desenvolvimento  as  novas

tecnologias de comunicação. 

Se ensinar  é mais  do que transmitir  conhecimentos,  é influenciar  para a
mudança de comportamentos dos sujeitos (aprender), a didática – que diz
respeito ao ato de ensinar – precisa ser vista como um ato comunicativo.
Para ser eficaz como ato comunicativo é preciso que ocorra na atividade
didática uma relação interativa, uma união entre as partes, no nosso caso,
entre professores e alunos. Para acontecer essa interação é necessário que
o  conteúdo  desta  comunicação  seja  algo  significativo,  que  provoque  o
interesse e a vontade de ambas as partes em discutir, refletir, aprofundar,
aprender sobre o tema. É preciso reconhecer que quero me comunicar, que
quero  trocar  informações  com  alguém  e  que,  nesta  troca,  vou  me
transformar,  vou  aprender.  O  ato  comunicativo  é,  sobretudo,  um  ato  de
aprendizagem. (Kenski, 1996: 135)

Nesse sentido, o cotidiano das práticas escolares passa por mudanças

significativas que refletem as conseqüências das  transformações atuais em curso

na sociedade, interferindo diretamente sobre o fazer pedagógico dos professores e

alunos. Também, mobiliza os pais que buscam garantir a seus filhos uma educação

integral,  que possibilite  prepará-los para o  mundo do trabalho,  em condições de

igualdade para exercerem, com dignidade, a cidadania. 

1.1  Novas tecnologias  e escola: informática educativa

Historicamente, no Brasil, a vinculação da educação com a tecnologia

data do início do século, pois, a educação tecnológica não se restringe somente ao

campo escolar. 
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ela [educação tecnológica] teve início, pelo então ensino técnico que criou
as suas primeiras  escolas  técnicas propriamente ditas,  em 1909,  com o
objetivo de formar artífices, ou seja, pessoas que dominassem o trabalho
manual.  Posteriormente,  em  outras  décadas,  com  o  surgimento  da
industrialização,  tem  início  uma  educação  técnica  paralela  ao  sistema
regular  de  ensino,  em  instituições  como o  SENAI  [Serviço  Nacional  de
Aprendizagem  Industrial]  começaram  a  preparar  mão-de-obra  qualificada
para o mercado de trabalho. (Grinspun, 1999: 55 - 56)

A introdução de novas tecnologias na educação brasileira relaciona-se

diretamente com a vinculação da educação aos interesses econômicos que, a partir

da década de 60, com o processo de industrialização, impõe novas exigências na

formação de mão-de-obra mais qualificada. Nesse sentido, as primeiras tentativas

de implantação das novas tecnologias à educação foram realizadas,  levando em

consideração somente os aspectos materiais.  Em outras palavras,  um ideário de

modernização  que  postulava  o  uso  eficiente  de  máquinas  ou  equipamentos

eletrônicos, transformados, na maioria das vezes, em fins em si mesmos. 

Assim, no final da década de 60, iniciou-se o processo de implantação

de tecnologias educacionais (TEs), objetivando levar a escola a um funcionamento

racional,  como  formadora  de  mão-de-obra  qualificada.  A esse  respeito  Oliveira

(1997), descreve que: 

por  ter  sido  visualizada  como  tendo  um  caráter  racionalizador  e  sendo
propulsora do aumento da produtividade, a Tecnologia Educacional passou
a ser  empregada dentro  da escola  como forma de garantir  que esta  se
adequasse ao modelo de desenvolvimento econômico que se buscava para
o país. (Oliveira, 1997: 10) 

Os  primeiros  passos  para  as  investigações  sobre  o  uso  de  novas

tecnólogias na educação datam-se de 1966, registrados na Universidade do Rio de

Janeiro  (UFRJ),  dando  origem  ao  Núcleo  de  Computação  Eletrônica,  como

precursor da utilização do computador nas atividades acadêmicas, caracterizando a

UFRJ como a primeira instituição a se envolver com o uso da informática educativa. 

Nesta época, o computador não era utilizado como tecnologia de ensino,
mas como objeto  de estudo  e  pesquisa,  dando  ensejo  a  uma disciplina
voltada para o ensino de informática, objetivando a formação de recursos
humanos. (Moraes, 1993:18)

A segunda instituição a iniciar atividades utilizando novas tecnologias

de informática foi a universidade do Rio Grande do Sul. Segundo Moraes (1993), no
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ano de 1973, os computadores foram implantados tendo como objetivo, utilizá-los

como recurso instrumental, num experimento sobre os conteúdos de Física para os

alunos do curso superior. 

Além da experiência no estudo de Física, a UFRGS, destaca-se pelo

trabalho posteriormente realizado no Centro de Processamento de Dados (CPD),

que  desenvolveu  um  Software Siscai,  testado  em experiências  de  avaliação  de

alunos de pós-graduação em educação. 

Estas e outras experiências foram realizadas até 1980 em computadores de
grande  porte,  onde  o  computador  era  visto  como  recurso  auxiliar  do
professor no ensino e na avaliação, enfocando as dimensões cognitiva e
afetiva,  analisando  a  atitude  e  a  ansiedade  dos  alunos  em  processos
interativos com o computador. (Moraes, 1993: 18)

  

Essas experiências não obtiveram muito sucesso entre a maioria dos

educadores, por causa do grande marketing, valorizando demasiadamente as novas

tecnologias.  A supervalorização da tecnologia educacional  resultou na existência,

dentre muitos educadores, de um sentimento de descrédito em relação ao uso de

artefatos tecnológicos no processo de ensino  (Oliveira, 1997: 9).

Além disso, o processo ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias

de comunicação, foi implementado nas escolas sem a participação dos professores:

 

o rádio e o filme (a partir da década de 1920) e a televisão  (na década de
1960), minimizaram a figura do professor e a organização social da escola.
Houve  desconsideração  pela  heterogeneidade  cultural  de  regiões  e
comunidades diferentes e pouca autonomia da escola como unidade social,
disseminando de modo uniforme um mesmo conteúdo. (Cisneiro, 1996: 4)   

O descrédito dos educadores justifica-se, uma vez que a vinculação da

educação aos interesses econômicos provocou apenas o aumento de número de

matrículas,  ampliando,  assim,  outros  aspectos  históricos  da  educação  brasileira

como: o sistema excludente e dual, o alto índice nas taxas de evasão e repetência e

o modelo fragmentado de ensino,  bem como a desvalorização do professor com

políticas públicas de arrocho salarial. 

A  reforma do ensino de primeiro e segundo graus, na década de 70,

(Lei no 5.692/71), alterou sensivelmente a estrutura  do ensino brasileiro. Segundo

Saviani, essas modificações, 
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introduzidas  na  organização  educacional  brasileira,  visavam  garantir  a
continuidade  da  ordem  socioeconômica   mas  para  isso  foi  necessário
ajustar a educação à ruptura política operada em 1964, assestando, assim,
um  rude  golpe  nas  aspirações  populares  que  implicavam  a  luta  pela
transformação da estrutura socioeconômica do país. (Saviani, 1997: 31)

No final dos anos 70, os educadores buscaram uma nova conceituação

para  as  tecnologias  educacionais  (TEs),  considerando  que  suas  potencialidades,

ainda pouco exploradas, não poderiam ficar fora do âmbito escolar, e ainda, por não

concordarem com o modelo racionalizador da escola e a implementação das TEs,

apenas como ajuste do sistema educacional ao modelo sócio-econômico. 

Buscou-se, então, uma nova concepção crítica das TEs para, de um

lado eliminar o modismo e o ideário de modernização e eficientismo e, de outro lado,

destacar a melhoria da qualidade da educação pública, em seus vários aspectos,

incluindo-se a necessidade do desenvolvimento de uma tecnologia própria, voltada

para a realidade brasileira, embasada nos conhecimentos das peculiaridades dos

problemas nacionais, não como originários no interior da escola, mas como frutos de

uma estrutura social existente.

Com o objetivo de estender o uso das novas tecnologias ao ensino de

segundo grau, um grupo de pesquisadores da Universidade de Campinas (Unicamp)

elaborou, em 1975, um documento de Introdução de Computadores nas escola de

segundo grau, prevendo, para a sua implantação, financiamento do Ministério da

Educação (MEC) e do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento

(BIRD), mediante convênio com o extinto Programa de Reformulação e Melhoria do

Ensino (Premen) (Moraes, 1993:18).

O  resultado  dessa  iniciativa  culminou  com  a  criação  de  um  grupo

interdiciplinar,  envolvendo  especialistas  das  áreas  de  computação,  lingüística  e

psicologia  educacional.  Segundo  Moraes,  iniciava-se  nessa  oportunidade,  uma

profícua  cooperação  técnica  internacional  com  os  professores  Siymor  Papert  e

Manvin Minsky, dando início à investigação da utilização da linguagem Logo, que até

hoje se reflete na qualidade dos projetos desenvolvidos por aquela instituição. 

A partir de 1977, o projeto passou a envolver crianças, sob a coordenação
de dois mestrandos em computação. No início de 1983, a Unicamp instituiu
a Núcleo Interdiciplinar de Informática Aplicada à educação (NIED) o qual
teve, durante grande parte do seu tempo, o projeto Logo como referencial
maior de sua pesquisa (Moraes, 1993: 19). 
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Enquanto essas experiências ocorriam nas universidades,  a Secretaria

de Educação e Informática (SEI) realizava uma série de estudos sobre introdução da

informática na educação. Para isso, a SEI, acompanhava as experiências brasileiras

e, ao mesmo tempo, enviava técnicos para o exterior, para conhecer as experiências

francesa e americana.

Desta forma, a TE não poderá ser vista como redentora da educação, mas
sim como um elemento a mais a contribuir na construção de uma escola
que,  embora  perceba  determinada,  pode  desenvolver  mecanismos  que
contribuam na superação de suas limitações. (Oliveira, 1997: 11,12) 

  
A implementação da tecnologia educacional  articulada aos problemas

brasileiros  ganhou  espaço  nas  discussões  educacionais,  na  década  de  80.   O

Ministério da Educação (MEC) buscava  a participação dos professores e, além da

crescente distribuição de aparelhos eletrônicos como a TV e o vídeo, o computador

despontou como um novo instrumento tecnológico para contribuir com o processo

ensino/aprendizagem.
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As  principais  dificuldades  para  a  implementação  da  informática

educativa  no Brasil,  naquele momento,  dizia respeito à indefinição da política  de

informática, à falta de mão-de-obra qualificada e à desconfiança dos educadores.

Como forma de superar essas dificuldades, entidades, como Sociedade Brasileira

pelo Progresso da Ciência (SBPC),  Federação Nacional dos Engenheiros (FNE),

União Nacional dos Estudantes (UNE) etc. , também entraram na discussão para

contribuir  com a criação de uma política nacional  para aquele setor e garantir,  a

qualquer  custo,  o  desenvolvimento  e  a  autonomia  nacional  na  ciência  e  na

tecnologia. 

Apesar de amplos setores da sociedade defenderem, sem restrição, a

criação  de  uma  Política  Nacional  de  Informática,  como  garantia  de  reserva  de

mercado, desconfiavam dos motivos pelos quais as decisões ligadas ao setor de

informática  estavam  subordinadas  ao  Conselho  de  Segurança  Nacional  (CSN),

órgão que traz em sua existência resquícios de um passado obscuro da vida política

brasileira.  

Mesmo temerosos com o futuro da Política de Informática no Brasil,

pelo  fato  de  estar  vinculada  ao  CSN,  representantes  das  camadas  populares

defendiam a indústria nacional e o desenvolvimento da informática educativa, com o

objetivo de democratizar as novas tecnologias, favorecendo o seu acesso aos filhos

das classes populares, por considerá-las indispensáveis à formação de um sujeito

integrado  às  mudanças  de  seu  tempo,  fator  fundamental  para  garantir  o  pleno

exercício  da cidadania. 

Por outro lado, os grandes grupos, como a Federação das Indústrias

do  Estado  de  São  Paulo  (Fiesp)  e  o  Conselho  Nacional  de  Indústrias   (CNI),

defendiam os interesses estrangeiros, visando a abertura do mercado nacional aos

produtos  tecnológicos  importados.  Eram,  contudo,  favoráveis  à  instalação  de

indústrias estrangeiras em condições de igualdade com as indústrias nacionais. 

Em 1984, com a aprovação da Lei  de Informática [Lei  no 7.232/84],  pelo
Congresso  Nacional,  foi  melhor  definido  o  modelo  brasileiro  de
desenvolvimento de sua indústria de informática, que impunha restrições ao
capital estrangeiro e tornava legal a aliança do Estado com o capital privado
nacional, no enfrentamento dos interesses externos. (Oliveira, 1997: 26) 

A decisão de proteger a indústria nacional resultou no desenvolvimento

interno do mercado da informática. Começaram a aumentar as preocupações no
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campo educacional em relação ao desenvolvimento das políticas públicas para a

formação  da  população,  tanto  para  qualificar  trabalhadores,  quanto  para  formar

novos  conceitos  sobre  uma  nova  base  tecnológica  que,  em  um  futuro  breve,

fundamentaria vários campos da ação humana. Assim: 

As primeiras ações governamentais implementadas no intuito de interligar
educação  com informática  ocorreram em 1979,  quando  a  [Secretaria  de
Educação em Informática] SEI, escolheu o setor educacional, ao lado dos
da agricultura, saúde e indústria, como sendo um daqueles a que seria dado
maior apoio, visando viabilizar a utilização de recursos computacionais em
suas atividades. (Oliveira, 1997: 29) 

No Brasil, as discussões sobre a informática educativa, isto é, sobre a

introdução  de  computadores  no  processo  ensino/aprendizagem  iniciaram-se  de

forma mais ampliada, a partir da década de 80. As escolas particulares foram as

primeiras a implementarem laboratórios de informática e,  em meados da mesma

década, começou, com maior intensidade, o desenvolvimento de políticas públicas

no  intuito  de  efetivar  a  implantação  de  laboratórios  de  informática  nas  escolas

públicas. 

Em  1981,  como  forma  de  inserir  a  comunidade  educacional  na

discussão,  foi  realizado  em Brasília  o  I  Seminário  de  Informática  na  Educação,

promovido pela SEI, o MEC e o Conselho Nacional de Pesquisa  (CNPq), passando

a  representar  o  marco  inicial  das  discussões  sobre  informática  na  educação,

envolvendo,  dessa  vez,  pessoas  ligadas  diretamente  ao  processo  educacional

(Oliveira, 1997:29).

Dando  continuidade  ao  processo  de  discussão  da  implantação  de

informática na educação, o MEC, a SEI e o CNPq realizaram o segundo Seminário

Nacional de Informática na Educação, em agosto de 1982, na Universidade Federal

da  Bahia.  O  objetivo  desse  seminário  foi  coletar  subsídios  para  a  criação  dos

centros-pilotos  a  partir  de  reflexões  de  especialistas  das  áreas  de  educação,

psicologia, informática e sociologia (Moraes, 1993: 20). 

Nesses  seminários,  os  educadores  elaboraram  importantes

recomendações,  que  deveriam  nortear  a  criação  de  uma política  de  informática

educativa  para  o  Brasil,  tais  como:  a)  necessidade  de  que  a  presença  do

computador  na  escola  fosse  encarada  como  um  meio  auxiliar  ao  processo

educacional.  b)  que  as  novas  tecnologias  deveriam  submeter-se  aos  fins  da
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educação  e  não  determiná-los;  c)  que  deveriam  auxiliar  o  desenvolvimento  da

inteligência do aluno, bem como desenvolver habilidades  intelectuais específicas

requeridas  pelos  diferentes  conteúdos.  d)  que  as  aplicações  da  informática  se

estendesse aos outros graus de ensino e não se restringir ao segundo grau, como

na  proposta  inicial  e,  d)  que  a  equipe  dos  centros-pilotos  tivesse  o  caráter

interdiciplinar (Oliveira, 1997).

As  considerações  dos  educadores,  reunidos  naqueles  encontros,

tinham como preocupações determinar  diretrizes  básicas para a criação de uma

política de informática educativa, que evitasse o uso indiscriminado de programas

estrangeiros e a submissão da educação aos interesses do mercado externo. 

 Assim, a SEI, o MEC, o CNPq e a FINEP constituíram uma equipe

intersetorial,  com o objetivo de viabilizar uma proposta nacional de utilização das

novas  tecnologias  na  educação  brasileira,  responsável  pela  organização  das

primeiras iniciativas a nível nacional na área. 

Como  resultado  concreto  do  trabalho  do  grupo  intersetorial,  em

dezembro de 1981, o MEC, a SEI e o CNPq, divulgaram o documento Subsídios

para a Implantação do Programa Nacional de Informática na Educação, que foi o

primeiro modelo de um futuro sistema de Informática na educação brasileira.

Esse documento recomendava que as iniciativas nacionais deveriam estar
centradas  nas  universidades  e  não  diretamente  nas  secretarias  de
educação,  como  alguns  compreendiam,  pois  é  necessário,  em  primeiro
lugar,  construir  o  conhecimento  técnico-científico  e  depois  repassá-lo  a
comunidade  nacional,  às  secretarias  de  educação  e  aos  demais
beneficiários do sistema. (Moraes , 1993: 21).  

Até aquele momento (1981-1982), as ações existentes, para implantar

as novas tecnologias na educação, restringiram-se às discussões e a criações de

órgãos  que  ficaram  responsáveis  pelo  estudo  da  possibilidade  de  uso  de  tal

aparatos tecnológicos. (Oliverira, 1997: 31)

Antes da implantação do projeto Educom, foi criado em novembro de

1982, o Centro de Informática do MEC, (Cenifor), subordinado à Fundação Centro

Brasileiro de TV Educativa, (Funtevê). Este centro, teve suas atribuições regimentais

posteriormente  reformuladas  em  março  de  1984,  como  o  objetivo  de  melhor

adequar-se ao cumprimento dos requisitos indispensáveis ao desenvolvimento e à

coordenação das atividades na área de informática na educação. (Morais, 1993: 22).
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Em  outras  palavras,  coube  ao  Cenifor,  a  responsabilidade  pela

implantação, coordenação e supervisão técnica do Projeto Educom, faltando apenas

definir  somente como se daria  o  financiamento do projeto.  Assim,  foram criados

convênios entre a agência Financiadora de estudos e Projetos (Finep), a Funtevê e

o CNPq, garantindo o suporte financeiro.   

A partir daí, avançou o processo de discussão e,  em julho de 1983,

com base em recomendações dos seminários realizados, a Comissão Especial de

Informática Educativa  (CEIE),  elaborou e aprovou o projeto  Educom – educação

com  computadores.  O  objetivo  principal  do  Projeto  Educom,  foi  estimular  o

desenvolvimento  da  pesquisa  multidisciplinar  voltada  para  a  aplicação   das

tecnologias  de  informática  no  processo  de  ensino  aprendizagem.  (Oliveira,

1997:33).   

A operacionalização  do  projeto  Educom  deu-se  com  a  criação  dos

centros-pilotos   em cinco universidades: Universidade Federal  do Rio  de Janeiro

(UFRJ),  Universidade  de  Campinas  (Unicamp),   Universidade  Federal  do  Rio

Grande  do  Sul   (UFRGS),  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais  (UFMG)  e

Universidade  Federal  de  Pernambuco  (UFPE).  Com  esses  centros  irradiadores,

ampliaram-se  a  discussão  e  o  desenvolvimento  de  pesquisas  no  campo  da

Informática Educativa. 

O  desenvolvimento  dessas  iniciativas  incrementou  o  trabalho  de

pesquisa   nas  universidades,  a  implantação  de  laboratórios  de  informática,   a

formação  de  professores  e  a  proposta  de  criação  dos  Núcleos  de  Ensino  e

Tecnologia (NETs), em todas as  escolas do ensino fundamental e médio do país. 

Assim, no que concerne a formação de recursos humanos, foi criado

em 1987, o projeto Formar, com cursos de profissionalização ou especialização na

área de Informática em Educação. 

Logo em seguida, em 1989,  o MEC criou o Programa Nacional  de

Informática  na  Educação  (Proninfe),  dando  continuidade  ao  desenvolvimento  da

informática  educativa,  criando  os  laboratórios  e  centros  para  a  capacitação  de

professores. 

Mais recentemente, em 1997,  o Governo Federal lançou o Programa

Nacional de Informática (Proinfo). Um projeto grandioso que envolveu a compra de

cem  mil  computadores  para  serem  distribuídos  em  seis  mil  escolas,  que

compreendem 13,4% do universo de 44,8 mil escolas públicas brasileiras do ensino
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fundamental  e  médio.  As  ações  realizadas  ao  longo  da  história  do  Brasil,  para

implantação de novas tecnologias nas escolas, revelam um enorme distanciamento

entre  a  pretensão  dos  projetos  governamentais  e  o  que  realmente  conseguiram

atingir.    
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Nessa  tendência  histórica,  a  incorporação  de  novas  tecnologias  no

sistema educacional  repercutiu  de  forma negativa  no  interior  da  escola  por  dois

motivos. Em primeiro lugar, a implementação e utilização das novas tecnologias na

educação   causam  insegurança  e  um  certo  medo  na  grande  maioria  dos

professores, por ainda não estarem devidamente qualificados para assumirem essa

responsabilidade.  Necessidade  dos  professores  desenvolverem  suas  práticas

sintonizado com às novas demandas da sociedade, do conhecimento e do aluno em

um mundo cheio de tecnologias de informação. Além disso, poucos trabalhos foram

realizados pelo governo, objetivando implementar as novas tecnologias na escola,

caracterizado por altos investimentos em equipamentos e a pequena quantidade de

escolas atendidas.  Em segundo lugar,  em virtude da ameaça ao fazer pedagógico,

uma  vez  que  o  desenvolvimento  tecnológico  está  diretamente  relacionado  ao

desenvolvimento  da  produção  e  ligado  a  grandes  grupos  econômicos.  Nesse

sentido,  entende-se  a  razão  dos  professores  da  década  de  80   olharem  com

desconfiança a inserção das novas tecnologias na escola. 

Não  é  sem  motivo  que  os  grandes  locais  de  resistência  cética  à
informatização  está  na  educação.  Os  educadores  têm  tido  uma
sensibilidade especial que os faz reagir contra os milagres prometidos pelas
tecnologias  messiânicas.(...)  A  origem  do  pensamento  e  dos  aparelhos
computacionais está ligada visceralmente ao desenvolvimento de um modo
de  produção  voltado  para  o  rendimento  industrial  e  bélico  de  modelo
concentrador. (Almeida, 1987: 27)

As  mudanças  no  setor  produtivo  e  cultural,  especialmente  com  a

introdução da  microeletrônica  na  base  produtiva,  imediatamente  repercutiram na

escola, por ser o local de formação e qualificação profissional, e também em virtude

de os avanços tecnológicos em curso exigirem um novo perfil e novas habilidades

do profissional, superando a imagem mitológica, diminuindo a resistência ao uso  de

novas  tecnologias   e  acrescentando a necessidade de incorporá-las à educação

como   instrumento  didático  com  grandes  potencialidades  de  uso  no  processo

ensino/aprendizagem.  Percebe-se  que,  no  momento,  seja  pela  pressão  ou  pela

necessidade,   há uma abertura maior aos professores em relação ao uso de novas

tecnologias. 

Não se trata apenas de garantir a instalação de computadores por meio

de  laboratórios  nas  escolas,  mas  assegurar  a  democratização  da  informação,

elemento indispensável para a inserção dos indivíduos na sociedade. Os docentes
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devem apropriar-se das novas tecnologias como instrumentos de ensino e explorar

as suas  potencialidades para a formação do indivíduo.  Em uma sociedade em que

a microeletrônica se desenvolve rapidamente, alterando o curso da vida produtiva, a

escola necessita também se preparar para lidar com esses aparelhos, incorporando-

os  ao  cotidiano  escolar  e  oportunizando  aos  alunos  o  contato  com  as  novas

tecnologias . 

A inserção de novas tecnologias de comunicação na escola não pode

ser considerada o principal elemento da educação e da função social escolar, para

não  correr  o  risco  de  perder  seu  caráter  social  de  formação  humana.  No  ato

educativo, a interação entre  professor/aluno/conhecimento é o principal elemento do

processo  ensino/aprendizagem,  o  que  máquina  alguma  poderá  substituir.  No

entanto,  o professor precisa superar a imagem do dono do saber e, desenvolver

novos papeis docentes, novas formas de pensar e agir caracterizando assim novas

práticas pedagógicas frente no mundo de tecnologias.  

Assim, é preciso entender que as transformações na base da produção

industrial e em outros tantos ramos da atividade humana, como conseqüência do

avanço eletrônico,  exigem da escola  um novo papel  na formação,  uma vez  que

várias mídias de comunicação se fazem presentes na sociedade e no mundo do

trabalho,  e  exigem  novas  qualificações,  suscitando   novas  qualidades  como:

raciocínio  lógico,  habilidades  para  aprender  novos  conhecimentos,  flexibilidade,

polivalência, conhecimento do processo de produção e iniciativa para resolução de

problemas, dentre outros. 

Não  se  trata  de  submeter  a  escola  às  exigências  das  novas

tecnologias, mas as atuais habilidades exigidas dos trabalhadores dizem respeito à

forma  como  utilizam  as  mídias,  as  razões  de  criação  das  tecnologias  e  ao

desenvolvimento  de  habilidades  cognitivas  e  subjetivas.  A escola,  por  meio  do

ensino,  pode aprender a formar o cidadão crítico-reflexivo, capaz de lidar de modo

transformador a sociedade que cada vez mais se tecnifica. 

A proliferação das novas tecnologias eletrônicas de comunicação e de

informação  na  sociedade  atual  modificam a  forma de  viver,  de  trabalhar,  de  se

organizar,  de  representar  a  realidade  e  de  fazer  educação.  Essas  novas

modalidades  de  entender  e  fazer  o  mundo,  aos  poucos,  foram absorvidas  pela

informática educativa e o enfrentamento dessas exigências ganharam notoriedade

nos projetos práticos das escolas. 
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As  velozes  transformações  tecnológicas  impõem  outros  ritmos  e

dimensões  à  tarefa  de  ensinar-aprender  e  múltiplas  são  as  agências  que

apresentam  informações  e  conhecimentos  a  que  se  pode  ter  acesso  –  a

aprendizagem de informações e conceitos não é mais tarefa exclusiva da escola –

com mínimas possibilidades de se estar informando, valendo-se das interações com

todos os tipos de tecnologias midiáticas. 

Dessa forma, ao longo da década de 90,  os educadores brasileiros

aproximaram-se dos recursos tecnológicos da informática  e o Estado começou a

assumir  a  informática  educativa  como  parte  de  suas  políticas  educacionais.  A

princípio,  a  iniciativa  partiu  do  executivo  federal  para,  em seguida,  as  redes  de

ensino estaduais e municipais assumirem a implementação das novas tecnologias

como componentes de suas ações educativas. 

1.2  A informática educativa em Goiás 

O  estado  de  Goiás,  implantou  em  1988,  o  primeiro  Centro  de

Informática Educativa (Cied), na antiga Escola Técnica Federal de Goiás (ETFG),

hoje Centro Federal  de Educação Tecnológica (Cefet-GO),  tendo como ponto de

partida a participação de quatro professores da referida instituição em um curso de

especialização promovido pela Universidade de Campinas (Unicamp) e pelo MEC. O

curso constituía uma das atividades do Proinfo  em seu centro piloto na Unicamp. 

Ao retornarem a Goiás, os quatro professores elaboraram um projeto

de implantação de Laboratório de Informática, que se tornou o primeiro do gênero

em instituições de ensino no estado. 

O  Cefet/GO,  no  que  concerne  ao  ensino  com  novas  tecnologias,

desenvolveu a capacitação de seu quadro docente e passou  a ser referência nessa

modalidade  de  ensino,  contribuindo  com  o  Programa  Nacional  de  Informática

Educativa  (Proninfe)  para  implementar  laboratórios  em  outras  escolas  técnicas

federais no resto do país: 

A equipe da coordenação de microinformática da ETFG, foi solicitada pela
Secretaria Nacional de Educação Tecnológica (Senete), a colaborar com o
Programa  Nacional  de  Informática  Educativa  (Proninfe),  mais
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especificamente  com  o  Subprograma  para  a  Educação  Tecnológica,  no
cumprimento de metas relativas ao desenvolvimento de Recursos Humanos
para trabalhar com Informática Educativa e a implantação dos Ciets e Liets
(Centros e laboratórios de Informática Educativa) abrangendo as Instituições
Federais  de  Ensino  Técnico:  Escolas  Técnicas,  Agrotécnicas  e  Centros
Federais de Educação Tecnológica. (Relatório do curso de especialização
em Informática Educativa Formar III, da ETFG, abril de 1993:2) 

  

Participaram do curso de  Capacitação Formar III, professores de 32

unidades federais de ensino, sendo 13 escolas técnicas,  16 escolas agrotécnicas e

três de outras instituições. Foram capacitados 51  professores de 16 estados que, ao

retornarem às suas unidades, iniciaram o processo de implantação de laboratórios

de informática.   

A partir de 1993, a ETFG iniciou a capacitação dos professores  para a

implantação dos Laboratórios de Informática na rede estadual de ensino do estado

de Goiás:

Através  de  um  convênio  entre  a  Escola  Técnica  Federal  de  Goiás  e  a
Secretaria Estadual  de Educação,  Cultura e Desporto,  será realizado  em
Goiânia  de  25  de  janeiro  a  19  de  fevereiro  o  curso  de  atualização  em
Informática  Educativa.  Este  curso,  que  parte  do  programa  Nacional  de
Informática do MEC, tem o objetivo de capacitar recursos humanos para a
implantação e desenvolvimento de trabalhos junto ao centro de Informática
Educativa  de  Goiás.  O  Centro  será  implantado  no  Colégio  Lyceu  de
Goiânia. A duração do curso é de 180 horas. (O Popular, 20  jan. 1993)  

Um  ano  depois,  em  1994,  dando  seqüência  ao  processo  de

informatização  das  escolas,   a  Secretaria  Estadual  de  Educação  (SEE)  adquiriu

equipamentos possibilitando a implantação de outros 16 laboratórios em escolas da

capital e do interior (Moraes,1997: 22). 

A segunda fase de implantação dos laboratórios de informática  na rede

estadual de ensino no estado de Goiás aconteceu em 1998, com base no Decreto no

4.985, de 16 de dezembro de 1998, criando 12 Núcleos de Tecnologia Educacional

(NET), em convênio com o Proinfo, que garantiu as condições básicas necessárias

para a continuidade da informatização do ensino. 

Na capital, um dos NETs, denominado Núcleo de Goiânia,  funciona na

sede da Secretaria Estadual de Educação e atende a 21  escolas, sendo 12 da rede

estadual e nove da rede municipal, das quais sete já estão sendo atendida e duas

estão  programadas  para  iniciarem o  atendimento.  O  segundo  NET,  denominado

Núcleo  de  Goiás,  situa-se  na  Escola  Municipal  Jarbas  Jayme  e  atende  a  oito
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escolas, sendo quatro estaduais e quatro da rede municipal.  Outros dez NETs estão

em cidades do interior,   constituindo pólos de integração e possibilitando  o acesso

dos professores de outras  cidades a essa tecnologia.
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A implementação de laboratórios de informática na rede estadual de

ensino, mediante o Proinfo, ocorreu por etapas. Após as escolas enviarem cartas de

adesão  ao  projeto,  249  foram  selecionadas  para  receberem  os  laboratórios.

Segundo reportagem de lançamento do programa em Goiás, 

Ao  todo  71  escolas  goianas  serão  atendidas  pelo  Proinfo  que  visa
proporcionar o acesso de alunos da rede pública a informática e a utilização
de computadores  no ensino.  (...)  Na  primeira  etapa  do programa,  serão
instalados laboratórios em 33 escolas de cidades como Anápolis, Catalão e
Formosa, além da capital. (O Popular, 15  abr. 1999)

Os  atuais  dados  da  SEE  apontam  um  número  maior  de  escolas

contempladas  com  laboratórios  do  que  o  previsto  no  lançamento  do  projeto.

Segundo  o  coordenador  do  NET  de  Goiânia,  em  2000,  das  249  escolas

selecionadas,  79  já  estão  com os  laboratórios  implantados.  Do  total  de  escolas

equipadas com laboratórios, 15 localizam-se na capital e 64 estão espalhadas pelo

interior do estado, articulados em dez NETs, que acompanham o desenvolvimento

do trabalho dos professores e realizam sua capacitação.

A  primeira  capacitação  de  professores  para  trabalhar  com  a

informática,  em  Goiás,  ocorreu  no  período  de  junho  a  agosto  de  1998,  e  os

professores das escolas selecionadas receberam conteúdos ligados à introdução

básica  de  conhecimento  técnico  sobre  computadores  e  fundamentos

psicopedagógicos de informática educativa totalizando trezentas horas-aula. Esses

professores,  depois  de  capacitados,  voltaram  aos  NETs  de  suas  cidades  e

assumiram a tarefa de multiplicadores de treinamento nas suas respectivas escolas. 

Atualmente,  o  NET  de  Goiânia  cumpre  a  função  de   selecionar

software para  recomendá-los  aos  profissionais  dos  outros  NETs  e  escolas,  bem

como tem a responsabilidade   de  capacitar os professores. Essa capacitação é

oferecida  em  módulos  de  oitenta  horas  e  cada  módulo  possui  conteúdos

relacionados  com  os  programas  Word,  PowerPoint  e  também  fundamentos

psicopedagógicos de informática educativa. 

A  compra,  fornecimento  do  material  e  manutenção  técnica   dos

laboratórios de informática do Proinfo na rede estadual e municipal de Goiás são de

responsabilidade  da  SEE.  Entretanto,  as  escolas  têm  sido  responsáveis  pela

aquisição  de  material  de  consumo,  que  não  tem  sido  fornecido  pela  SEE/GO.

Segundo informações de representantes de escolas estaduais ligadas ao projeto, a
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saída  encontrada  tem  sido  a  promoção  de  eventos  festivos  e  também  a

possibilidade  de  oferecer  cursos  de  informática  à  comunidade,  como  forma  de

arrecadar fundos para a manutenção dos laboratórios. 

A assistência  técnica  dos  computadores  é  feita  pela  empresa  que

fornece equipamentos ao governo estadual. Segundo a coordenação, o prazo de

prestação de serviços está estipulado em cinco anos. 

O  primeiro  convênio  para  informatização  das  escolas  públicas

municipal  foi firmado em 11 de agosto de 1994,  com vigência prevista para dois

anos,  ou  seja,  até  o  final  do  ano de 1996.  Esse convênio garantiu  o  início  das

atividades em apenas uma escola da rede municipal de ensino, em janeiro de 1995. 

A rede municipal de ensino de Goiânia iniciou sua primeira experiência

de implantar laboratórios de informática nas suas escolas por meio de um convênio

assinado entre a Prefeitura Municipal, representada pela  Secretaria Municipal de

Educação  (SME)  e  a  empresa  multinacional  de   informática,  IBM  do  Brasil,

representante  de  produtos  eletrônicos  e  do  Projeto  Horizonte8  de  informática

educativa.   

No  que  se  refere  à  capacitação  dos  professores  para  utilização  do

laboratório de informática como espaço educativo, de responsabilidade da empresa

contratada, o convênio previa atender somente aos professores regentes titulares

das turmas que  utilizariam o laboratório, caso em que foram capacitados somente

os professores da terceira  e da quarta séries da escola equipada com o laboratório

de informática. 

O curso de capacitação de professores tratou de introduzir os conceitos

básicos  da  linguagem  computacional,  condição  fundamental  para  o  usuário

desenvolver  as atividades com autonomia.  Já o segundo momento apresentou a

linguagem  Logo9 de  computação,  básica  dos  softwares educativos  que  seriam

trabalhados com os alunos nas aulas do laboratório  de informática.  O item  c do

convênio, referente ao suporte pedagógico e técnico, diz que: 

8 Consiste  em  um  projeto  de  informática  educativa  lançado  no  Brasil  pela  IBM,  que  se  utiliza
especialmente da Linguagem Logo em todos os seus programas computacionais. (Sobre o Logo, veja citação a
seguir). 

9 Sistema desenvolvido  na década de  70,  no  Massachusetts  Institute  of  Techonology (MIT),  pelo
matemático Seymoyr Papert, discípulo de Jean Piaget e inspirado em teorias da psicologia genético-evolutiva,
para ser aplicado à educação. Esse sistema propõe uma aproximação entre o que se pensa e o que se escreve,
pois, a parte  mais trabalhada na linguagem Logo é a Geometria da Tartaruga, em que se encontra um cursor
luminoso, denominado tartaruga, que, com base em comandos como para frente, para trás, para a direita, para a
esquerda, seguidos de valores numéricos, realiza movimentos de translação ou giro, permitindo que a criança
construa desenhos dos mais variados, visto que a tartaruga, ao se movimentar, pode deixar riscos pelo uso de
um lápis, que pode assumir diversas colorações (Oliveira: 1997: 124).  
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São  objetivos  dos  módulos  de  capacitação:  apresentar  diferentes
possibilidades de uso do computador na educação; proporcionar situações
de aprendizagem onde o computador possa ser percebido como mais um
recurso  no  processo  ensino/aprendizagem;  orientar  as  novas  etapas  de
planejamento para utilização do computador. (Goiânia. SME, 1994: 11)

A  capacitação  pedagógica  e  técnica  para  que  os  professores

utilizassem  o  laboratório  foi  oferecida  por  meio   de  módulos  ministrado  por

assessores  vindos do Rio de Janeiro. A carga horária foi estabelecida em 82 horas

de teoria e prática e 8 horas reservadas para o acompanhamento no decorrer do

convênio. O curso realizou-se na própria escola e a primeira etapa ocorreu entre os

dias 16 e 27 de janeiro de 1995. 

Durante os dois anos, tempo de duração do convênio, os professores

receberam assessoria  técnica  e  pedagógica regularmente.  Porém, com o fim do

convênio  e  a  sua  não-renovação,  o  funcionamento  do  laboratório  na  escola  foi

comprometido no que se refere à assistência técnica e pedagógica e à reposição

dos softwares . A primeira tentativa terminou por não se expandir e, logo depois da

eleição municipal de 1996, o laboratório foi desativado. 

A partir  de 1997, a  informática educativa  ganhou uma redefinição e

espaço no esboço da política educativa da nova administração municipal. Antes de

analisar o sentido e o espaço dos laboratórios de informática instalados nas escolas

públicas da rede municipal, é importante elencar as principais mudanças ocorridas

na  organização  e  na  estruturação  da  rede  de  ensino  municipal,  no  tocante  à

organização  de  ciclos,  à  formação  de  professores,  às  mudanças  curriculares,  à

gestão  escolar  e  às  novas  tecnologias  como  instrumento  facilitador  do  ensino

aprendizagem.

 

1.3  O convênio entre Prefeitura e a Futurekids 

Após  o  pleito  eleitoral  de  janeiro  de  1997,  uma  nova  direção  da

Secretaria  Municipal  de  Educação  (SME)  foi  empossada,  e  iniciou-se  uma

restruturação do ensino fundamental, objetivando inserir a escola pública municipal
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de Goiânia na era tecnológica e na globalização de mercados (Goiânia, SME, 1999).

O  governo  evidenciou  esforços  com  o  objetivo  de  incorporar  as

medidas  educacionais,  determinadas  pela  nova  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da

Educação (LDB), Lei no 9.394/96, de 23 de dezembro de 1996, bem como buscando

desenvolver uma ação para qualificar o ensino fundamental, diante das exigências

do novo milênio.  

A rede municipal de ensino, no período de 1997 a 1998, desenvolveu

um processo de avaliação, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, que

culminou  com  a  elaboração  do  projeto  Escola  para  o  Século  XXI, como

materialidade dos objetivos da nova administração e em resposta às aspirações do

conjunto dos educadores da rede. 

O projeto  Escola para o Século XXI reúne  um conjunto de medidas

adotadas pela SME, como proposta/ação de mudança de currículo, de organização

do  ensino,  de  metodologia  de  trabalho,  de  formação  de  professores  e  de

implantação  de  novas  tecnologias  no  ensino  fundamental  da  rede  municipal  de

Goiânia, objetivando integrar a escola pública municipal ao bojo das transformações

atuais.

Para concretizar as medidas propostas no projeto, a SME optou pela

organização dos tempos escolares em ciclos de formação com intuito de: “tornar o

trabalho de forma mais flexível, num período de tempo maior que permite respeitar

os diferentes rítmos de aprendizagem que os alunos apresentam, distribuindo-se os

conteúdos de formas mais adequados” (Goiânia. SME, 1998: 30).

A medida  adotada  pela  SME  visa  atenuar  o  fracasso  escolar  que

produz   em  grande  escala,  a  evasão  e  a  repetência,  o  que  foi  apontado  pela

avaliação  da  SME,  realizada  nas  escolas  municipais.   Na  perspectiva  dos

elaboradores do projeto, a organização do ensino fundamental em ciclos  objetiva

diminuir o problema, à medida  que: 

Será assegurada a continuidade do processo educativo, dentro do ciclo e na
passagem de um ciclo ao outro,  permitindo que os professores realizem
adaptações sucessivas  da ação pedagógicas às diferentes  necessidades
dos alunos. (Goiânia. SME, 1998: 30)

Dentre as várias transformações implementadas pela SME, destaca-se

a instalação  de laboratórios de informática nas escolas da rede municipal de ensino.
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Essa  implementação  ocorreria  primeiramente  em  apenas  16  escolas.  Após

constante  avaliação,  durante  o  andamento  do  processo,  estabelecer-se-ia  a

continuidade, ou não, da implantação de laboratórios nas demais escolas da rede.

Vale ressaltar que o computador, instrumento das novas tecnologias, fundamental na

recepção, na acumulação e na transmissão de informações ainda é muito pouco

utilizado pelos professores e alunos das escolas públicas no processo de ensino

aprendizagem, porém, representa um avanço significativo, uma vez que professores

e alunos passam a interagir com  mais um instrumento tecnológico indispensável ao

processamento da informação. Por outro lado, pode-se analisar como um atraso, se

considerar  que  a  escola,  como  espaço  de  formação  dos  sujeitos  para  viverem

integrados  aos  acontecimentos  atuais,  já  deveria  estar  equipada  com  essa

tecnologia há muito mais tempo. 

Para  administrar  e  concretizar  a  implantação  dos  laboratórios  nas

escolas  municipais,  a  Companhia  de Processamento  de Dados do Município  de

Goiânia (Comdata) assinou  convênio com a empresa Futurekids  para prestação de

serviços e fornecimento de equipamentos, viabilizando a instalação dos laboratórios,

conforme publicação no Diário Oficial do município de Goiânia, número 2.055 do dia

6 de março de 1998. 

O projeto de implantação de laboratórios de informática educativa, foi

estruturado em duas etapas.  Em primeiro  lugar,  seria  implantado em apenas 15

escolas até o dia 2 de março de 1998. A segunda etapa previa a implantação no

restante das 148 escolas, até o dia 3 de agosto do mesmo ano. 

O quadro geral de professores a serem capacitados seria de 3.646 e

um total  geral  de  78.342  alunos  seriam  beneficiados  com  o   projeto,  conforme

determina  no  edital.  A capacitação  dos  recursos  humanos seria  promovida  pela

empresa contratada, sob a orientação pedagógica da SME. 

Após a assinatura do convênio, no primeiro semestre de 1998, entre a

Prefeitura Municipal de Goiânia, por meio da Condata e a  Futurekids, iniciou-se o

processo de implantação de laboratórios nas escolas municipais. 

À empresa contratada caberia  implantar  os laboratórios,  fornecer  os

softwares educativos,  capacitar  os  professores  e  acompanhar  periodicamente  o

desenvolvimento  do  trabalho  nas  escolas,  prestando  assistência  técnicas  aos

laboratórios e assessorando os professores e as laboratoristas. 

A SME forneceria  os  espaços  físicos  e  os  assessores  da  empresa
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teriam  livre  acesso  às  escolas  da  rede  para  concretizar  a  implantação  dos

laboratórios.  Além disso,  deveria  disponibilizar  os  professores  para  participar  do

curso de capacitação oferecido pela  Futurekids. O convênio assinado determinava

que a  Comdata seria a intermediadora entre a SME e a empresa de informática, no

que se refere à parte técnica-administrativa. 

A primeira cláusula do convênio estabelece que a Futurekids prestaria

serviços  de  implantação  de  projetos  de  informática  educacional,  incluindo-se  o

projeto pedagógico, o fornecimento de equipamentos e mobiliários, os softwares, o

suporte técnico aos softwares e hardwares, a capacitação de recursos humanos, a

assessoria pedagógica10 e o serviço de conexão à Internet por um período de 36

meses, contados a partir de março de 199811. 

Conforme estabelece a cláusula 6a, a SME compromete-se a oferecer

condições  de  fácil  acesso  às  dependências  das  escolas,  a  disponibilizar  os

professores da rede municipal para a capacitação e aplicação do método de ensino

e fiscalização dos serviços contratados. 

No que se percebe, nas relações entre a Condada, a  Futurekids e a

SME,  coube  à  esta  última  apenas  o  papel  de  executora  das  determinações

contratuais estabelecidas anteriormente. 

Assim,  nas  escolas  com  até  quinhentos  alunos,  foi  instalado  um

laboratório, equipado com dez microcomputadores e duas impressoras coloridas. As

escolas com quinhentos a mil alunos receberam um  laboratório com quantidades

variadas  de  computadores,  dependendo  do  número  de  alunos.  Dessa  forma

algumas escolas receberam laboratório com dez, outras com 12 e outras com 15

microcomputadores e duas impressoras. As escolas com mais de mil alunos foram

equipadas com laboratórios  de 20 microcomputadores  e  quatro   impressoras.  O

serviço de instalação como rede elétrica e equipamentos de informática foi realizado

pela empresa, com o acompanhamento da SME. 

Para  o  desenvolvimento  pedagógico,  referente  ao  laboratório  de

10 A assessoria  pedagógica  da  empresa  aos  professores  é  realizada  de  dois  modos.  O  primeiro
momento  acontece  na  sala  de  aula  quando,  os  técnicos  da  empresa  apresentam  o  plano  de  aula,  e  os
professores são informados  como o software funciona e  como devem proceder com as aulas que a empresa
preparou. Os professores recebem um plano de trabalho sobre o software, com até seis aulas . Em um segundo
momento, os técnicos da empresa vão para o laboratório de informática da escola. Os professores acessam o
programa e executam as aulas que irão ministrar aos seus alunos . Os técnicos orientam os professores sobre
seus procedimentos e esclarecem suas principais dúvidas em relação à operacionalização  do software. 

11
 Até o final da pesquisa, nenhuma escola estava ligada à Internet. 
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informática, o contrato assegura que a proposta pedagógica do projeto  Escola para

o século XXI e as aulas no laboratório devem ser ministradas de forma integrada ao

conteúdo  da  sala  de  aula.  No  entanto,  a  opinião  dos  profissionais  da  SME,

encarregados de elaborar um parecer sobre o projeto pedagógico da empresa é

totalmente contrária à proposta e tecem os seguintes comentários. 

O ensino é puramente instrucionista,  o conhecimento é repassado para o
aluno, seja via professor ou tutoriais, todas as ações que o aluno executa
são  direcionadas  pelo  professor.  Neste  método  não  há  participação  da
criança  no  processo  ensino  aprendizagem,  o  aluno  segue  o  que  está
proposto,  sem  oportunidades  para  inferências.  Fica  claro  que  o  eixo
metodológico,  explicito  neste  processo,  se  enquadra  em  uma  linha
tradicional e não em uma linha sócio-construtivista-interacionista. Todas as
aulas são dedicadas ao estudo de software, sistemas operacional, banco de
dados,  planilha,  editor,  gráficos,  dando  ênfase  a  terminologias,  funções,
como um curso técnico de introdução áinformática. (Goiânia. SME,1998c:2) 

Quanto  ao   custo,  a  cláusula  7a estabelece  que  a  SME  pagaria

mensalmente para a empresa, com recursos do Tesouro Público Municipal, o valor

de  R$  10.132,00  por  cada  laboratório  instalado  e,  mais  R$  100,00  para  cada

professor  capacitado no período de 36 meses12.   Esse valor  inclui  a assistência

técnica  aos  laboratórios  como reposição  de  peças,  fornecimento  de  softwares e

acompanhamento às 16 escolas da rede municipal conveniada com a empresa. Em

12 meses do ano de 1999, somente com a escola pesquisada, a SME pagou à

Futurekids um total de R$ 121.548,00. 

Conforme o balanço das contas, no  ano de 1999, a escola pesquisada

recebe  as  seguintes  verbas  de  três  diferentes  fontes:   do  Recurso  Federal,

provenientes do Plano de Desenvolvimento Direto à Escola (Pdde), calculado pelo

quantitativo dos alunos, um total de R$ 3.900,00; recebeu também, pelo Plano de

Desenvolvimento da Escola (PDE), projeto financiado pelo Banco Internacional para

Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) repassado pelo MEC às escolas, por meio

do Fundo Escola, um total de R$ 12.000,00.

A terceira verba para custeio que a escola recebeu veio de recursos do

tesouro  municipal  e,  em  1999,  somou  um  total  de  R$  2.100,00.  Essa  verba  é

repassada em duas etapas, sendo a primeira em março e a segunda, no final de

outubro. Nem sempre os prazos são cumpridos e quando a verba é liberada, faltam

poucos  dias  para  a  escola  prestar  contas  e  é  obrigada  a  gastar  o  dinheiro

rapidamente, para não perder o direito à verba. A tabela 1 mostra os valores que a

12 Publicado no Diário Oficial do Município de Goiânia No 2.055 do dia 6 de março de 1998, na página 3. 
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escola pesquisada recebeu em 1999. 
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Tabela 1

       Total da verba recebida pela escola em 1999 (em reais)

Fonte do recurso Sigla Total
Recurso Federal PDDE 3.900,00
MEC. Fundo escola PDE 12.000,00
Tesouro Municipal SME 2.100,00
Total da verba 18.000,00

                         Fonte: valores fornecido pela  escola.  

O  total de recursos a serem destinados à  Futurekids,  referentes aos

serviços prestados em apenas uma escola equipada com um laboratório  de dez

computadores no mesmo ano é seis vezes maior do que a escola recebeu. Ou seja,

um  total  de  R$121.548,00,  não  incluídos  os  R$100,00  de  cada  professor

capacitado13.

Cabe considerar que, ao fim do convênio, o equipamento instalado nas

escolas pertence à empresa e será retirado das unidades escolares. O argumento

utilizado para consolidar o convênio nesses termos refere-se ao fato de que assim

os equipamentos não se tornariam obsoletos, pois a empresa se responsabiliza pela

reposição de novos equipamentos, durante a vigência do contrato. 

Analisando os valores referente à escola e ao que a SME pagaria à

empresa,  há que se considerar os gastos municipais efetuados com a Futurekids,

que  significam  uma  forma  sutil  de  repasse  de  recursos  públicos  para  o  capital

privado, em detrimento dos investimentos que qualificam a escola pública. 

O repasse de verba pública à iniciativa privada não é uma novidade no

campo educacional. Vários são os embates entre os defensores da escola pública e

dos interesses privatistas na história da educação brasileira. 

A questão  do  público  e  do  privado  em  educação  remonta  ao  primeiro
império, quando os constituintes de 1823 discutiram se o financiamento das
universidades  teria  como  origem  o  Tesouro  Nacional  ou  dotações
particulares,  e  é,  ao  mesmo  tempo,  uma  questão  atual,  em  vista  dos
embates  travados  no  processo  de  elaboração  da  constituição  de  1988.
(Loureiro, 1993: 10)

As articulações dos representantes dos grupos educacionais privados,

por  ocasião  de aprovações das  leis  que  regulamentam o ensino  no  pais,  é  um

13 Não foi possível obter maiores informações sobre os comprovantes de pagamento à  Futurekids,
uma vez que a empresa se nega em liberar qualquer documento para pesquisa.  Nem mesmo a SME está
autorizada a liberar documentos do contrato. Em ofício enviado à SME, solicitando cópias, somente os referentes
ao  Currículo  da  SME  e  à  proposta  Escola  para  o  século  XXI foram  entregues.  Nas  escolas  em  que  os
laboratórios estão implantados, o único documento da empresa são os planos de aula e que também não estão
autorizados para cópias.  Quanto aos  softwares,  instalados nos computadores da escola  só os técnicos da
empresa a eles têm acesso para fazer qualquer alteração. As informações sobre a empresa foram obtidas na
sede da SME, mas sem permissão para cópias. 
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exemplo que os profissionais da educação denunciam constantemente.  Apesar do

desmonte que sucessivos governos têm efetuado sobre a escola pública, ela ainda

resiste,  por  meio da luta  de seus profissionais,   como local  em que  as  classes

populares têm acesso ao conhecimento. 

Porém,  nos  anos  90,  o  surgimento  de  um  novo  padrão  de

modernização capitalista, provocou um redirecionamento das políticas públicas,  o

que reordena a relação entre público e privado no âmbito escolar, ampliando ainda

mais as condições de acumulação capitalista (Leão,1999). 

Segundo Leão, o repasse de verbas públicas para a iniciativa privada

efetua-se  com  diferentes  estratégias,  possibilitando  ao  capital,  nos  marcos  da

globalização  econômica,  adquirir  novos  contornos,  legitimando  sua  ação

conservadora sobre a crise educacional, oferecendo soluções  pseudodemocráticas

para problemas crônicos da escola pública, como as defasagens do currículo, a falta

de  recursos  humanos e  de materiais  didáticos,   o  grande número  de  evasão e

repetência, que caracterizam o sistema excludente educacional. 

Leão  (1999)  ressalta  também que  são  três  as  estratégias  da  ação

privatizante  no  interior  do  ensino  público.   A primeira  estratégia  representa  os

interesses privatizantes sobre a educação pública, que segundo o autor, se opera

na: 

passagem de um modelo centralizado de gestão da educação para novos
modelos calcados no paradigma da flexibilidade, onde a escola, transforma-
se  em  próprio  núcleo  de  gestão.  Propostas  como  autonomia  e
descentralização,  historicamente  defendidas  por  setores  progressistas  e
plubicistas,  passam  a  ser  incorporados  nesse  movimento  e  são  re-
significados de acordo com interesses que se voltam para a realização do
capital. (Leão, 1999: 117; grifos no original)

Fundamentada na lei de mercado, essa estratégia consiste na criação

de escolas caracterizadas pela flexibilização da oferta, em que:

As  escolas  passam  a  ser  unidades  autogeridas  pelos  professores,  que
vendem  serviços  educacionais  no  mercado  escolar  aos  pais  de  alunos.
Assim, acredita-se que a competição entre as escolas e as exigências dos
consumidores obrigam as instituições de ensino a buscar a  excelência do
produto. (Leão, 1999: 117; grifos no original)

 

A segunda estratégia de ampliação da ação capitalista sobre o campo

educacional  público  consiste  na  inserção,  no  próprio  interior  da  administração
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escolar,  de  novos  modelos  de  gestão  escolar,  implementados  em  empresas

capitalistas (Leão, 1999: 118).

Esse  modelo  fundamenta-se no novo  paradigma de  qualidade  total,

adotado  pelas  empresas.  Seus  defensores  assumem  o  discurso  da  eficiência,

eficácia e produtividade, obtidos nas empresas e querem transferir para o âmbito

educacional o mesmo padrão de qualidade empresarial na produção de produtos. 

A transferência de modelos de gestão da administração privada, para o

campo  educacional  público,  realizados  pelos  defensores  da  qualidade  total

empresarial, consideram que os objetivos da escola pública e da  escola privada são

os mesmos. Não tratam  a questão como sendo política e sim técnica e, sob o

prisma da neutralidade técnica, defendem apaixonadamente  a adoção da  iniciativa

privada para a gestão pública, alegando que o estado gasta mal seus recursos com

a  educação.  Em  outras  palavras,  o  objetivo  da  empresa  é  o  lucro  e,  isto,  é

incompatível com a escola que objetiva discutir a qualidade da educação enquanto

democratização  da  sociedade,  o  desenvolvimento  de  habilidades  humanas

potencializando os indivíduos como sujeitos históricos.    

Preocupado  com  essa  estratégia,  Leão  (1999)  adverte  que  o

significado de uma proposta como essa não se dá de forma neutra, mas significa a

afirmação do projeto educacional de uma classe social específica. 

Por fim, a terceira estratégia,  a que mais se relaciona ao objeto de

investigação deste trabalho, consiste na difusão da oferta de produtos educacionais

para as escolas.

 

Em face de uma escola pauperizada, sem recursos didático e pedagógicos
adequados,  fadada  a  sobreviver  no  contesto  da  crise  fiscal  do  Estado,
editoras e empresas de produtos didáticos e paradidáticos vislumbram boas
possibilidades  de realização  dos  lucros.  Este  é um campo vasto,  pois  a
comercialização de produtos educativos pode ser realizada diretamente com
o Estado como também junto aos usuários e professores. (Leão, 1999: 120) 

      

Essa  estratégia  tem  possibilidade  de  ser  implementada  graças  à

grande pressão que as escolas e a população em geral sofrem com o advento da

tecnologia.  Segundo  o  mesmo  autor,  “o  atual  paradigma  de  desenvolvimento

tecnológico  permite  também  uma  profusão  desses  materiais,  que  deixam  de

restringir ao livro texto para alcançar a produção de softwares vídeos, jogos etc.”

(Leão, 1999: 120).
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Os  argumentos  principais,  como  já  foi  dito  anteriormente,  das

empresas fornecedoras de hardware (máquinas) para as escolas públicas estão na

garantia de que o equipamento nunca estará obsoleto, pois garantem sua reposição

imediata. É interessante destacar que, durante o período desta pesquisa, o último

ano de vigência do convênio, segundo os professores, não se realizou alteração nas

máquinas, com a finalidade de aumentar sua capacidade de memória,  ou outras

modificações, apenas houve a instalação de novos sofwares. Nem mesmo a ligação

dos computadores na Internet havia se efetivado.  

Essa ação desenvolvida pela iniciativa  privada caracteriza o modelo

denominado por Leão (1999),  capitalistas no ensino e enfatiza: 

Considero  importante  utilizarmos  a  expressão  capitalista  no  ensino em
contraposição a capitalista do ensino. Estes envolvem-se diretamente com a
oferta  de  serviços  educacionais,  tendo  posse  dos  meios  de  produção.
Aqueles exploram o mercado da educação, oferecendo produtos e serviços
a serem consumidos por escolas e estudantes. (Leão, 1999: 120; grifos do
autor) 

Percebe-se que essas estratégias funcionam, acompanhadas de uma

forte ênfase dada à introdução das novas tecnologias nas escolas, como emblema

de renovação do ensino/aprendizagem, o que pode levar a incorrer em grave erro,

causando um desdobramento considerado nocivo, pois: 

Junto  com  os  ganhos  prometidos  a  uma  escola  em  crise,  paralelo  às
parcerias  empresa/escola  e  suas  promessas  tentadoras  aos  olhos  de
diretores de escolas funcionando em condições precárias, o capital colhe
seus  frutos  ao  tornar-se  hegemônica  a  sua  interpretação  não  só  da
realidade educacional,  mas do mundo e  das  relações  entre  os  homens.
Trata-se então da possibilidade de uma parcela minoritária da sociedade
legitimar  o  seu discurso  sobre  as  razões  dos  problemas  educacionais  e
suas soluções. (Leão, 1999: 120) 

Nesse sentido, o autor chama atenção para as novas impressões do

capital sobre as relações sociais, no que diz respeito ao novo modelo de homem que

se quer formar. Para melhor entender esse novo sujeito,  Leão (1999) afirma: 

Não é apenas no nível das metas sociais ou do currículo e do ensino que a
“industrialização da educação” tem avançado. (...) A direita tem tentado até
alterar até nossa percepção da própria escolarização, afastando-a da idéia
de  um  terreno  comum  no  qual  a  democracia  é  forjada  (uma  idéia
intensamente política,  que envolve noções interativas de cidadania numa
sociedade  politicamente  organizada).  Ao  contrário,  o  terreno  comum  da
escola  deixa  de  se  basear  num  conjunto  de  compromissos  políticos
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democráticos (não importando sua fraqueza anterior)  e é substituído pela
idéia de um mercado competitivo. Perde-se o cidadão como ser político com
direitos e deveres recíprocos. Em seu lugar fica o indivíduo consumidor. A
escolarização  (e  os  estudantes)  torna-se  um  “produto  de  varejo”.  (Aplle,
apud Leão 1999: 121; grifos no original) 

E com essas estratégias atuais,  conscientes ou não,  no período de

março  a  julho  de  1998,  foram   implantados  16  laboratórios  de  informática  nas

escolas da rede municipal de Goiânia, sendo 15 deles instalados nas escolas e um,

na  sede  da  SME,  destinado  à  capacitação  dos  professores.  A  instalação  de

laboratório  na  sede  da  SME  ocorreu  em  caráter  provisório,  por  causa  da

necessidade de capacitar os professores para o início das aulas e a empresa de

informática  educativa  não  dispor  de  espaço  físico  próprio  para  oferecer  a

capacitação. Essa estrutura não perdurou por muito tempo, pois, logo em seguida, o

laboratório  foi  transferido para a sede da empresa, local  em que os professores

passaram a ser capacitados. 

Somente  em  setembro  daquele  ano,  a  ultima  escola  foi  equipada,

somando assim 16 escolas com laboratórios de informática. (Goiânia. SME, 1999b).

A  tabela  2  apresenta  a  relação  das  escolas  equipadas  com  laboratórios  de

informática.

Tabela 2

Escolas equipadas com laboratórios e número de alunos matriculados.

N.º Nome das escolas Matrículas 1998 Matrículas 1999
01 E. Mun. Ana das Neves de Freitas 757 839
02 E. Mun. Bom Jesus * 1.434 1.152
03 E. Mun. Deputado Jamel Cecílio 602 600
04 E. Mun. Francisco Bibiano de Carvalho* 246 536
05 E. Mun. Gerogeta Rivalino  Duarte 370 448
06 E. Mun. Madre Francisca* 1.229 1.395
07 E. Mun. Marcos Antônio Dias Batista * 667 973
08 E. Mun. Marechal Ribas Junior 732 730
09 E. Mun. Maria Helena Batista Bretas* 740 722
10 E. Mun. Padre Pelágio 239 213
11 E. Mun. Paulo Teixeira de Mendonça * 346 274
12 E. Mun. Pedro Costa de Medeiros* 997 1.457
13 E. Mun. Prof. Moacir Monclair Brandão 458 894
14  E. Mun. Trajano de Sá Guimarães* 1.202 930
15 E. Mun. Profª. Deushaydes Rodrigues de Oliveira * 521 557
16 E. Mun. Prof. Vereador Carlos Eurico de Camargo Alves 387 387
Fonte: (Goiânia. SME, 1999b)
* Escolas pertencentes ao Projeto Escola Para o Século XXI 

A  capacitação  em  informática  educativa  foi  oferecida  a  todos  os

professores das escolas equipadas com computadores em diferentes horários, para

possibilitar o acesso de todos eles ao curso de capacitação . 
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O curso de capacitação para os professores aconteceu em três turnos,

com carga horária  de 180  horas e divididos em duas etapas. A primeira etapa

consistia em oferecer um conteúdo básico indispensável à operacionalização técnica

do computador.  A segunda compunha-se de conteúdos referentes a utilização de

software no  processo  ensino/aprendizagem.  Nessa  etapa,  os  professores

aprenderam  como  utilizar  os   softwares  educativos  relacionados  aos  projetos

pedagógicos, elaborados pela equipe da empresa.  

Todos os professores regentes e os coordenadores foram capacitados

pela empresa. Dentre os professores de cada escola, e por turnos de trabalho, foi

escolhido  um  como  laboratorista  para  suas  respectivas  escolas.   O  critério  de

escolha pautou-se no mapeamento do desempenho de cada um durante o curso e

nas indicações dos próprios colegas.

Esse professor (é)  responsável  pela coordenação de todas as atividades
realizadas no laboratório, tanto as administrativas quanto pedagógicas pois
o mesmo também, auxiliará o professor no trabalho desenvolvido com os
alunos. Dessa forma, todos os professores regentes deverão ser treinados
pois a proposta é que cada professor desenvolva o projeto com os alunos
no laboratório. (Goiânia. SME, 1999b: 8) 

Como várias das escolas incluídas no projeto da SME não possuíam

espaço  físico  disponível  para  receber  os  computadores,  a  SME  buscou  outras

escolas que possuíam salas em condições de receber o laboratório.  Assim, sete

escolas, que não faziam parte do projeto, foram contempladas, dentre as quais  a

escola observada nesta pesquisa. 

Com  essa  retrospectiva,  buscamos  evidenciar  a  formulação  e

implementação  da  informática  educativa  no  Brasil,  e  em  Goiás  como  forma  de

responder aos desafios da escola diante das novas tecnologias. O próximo capítulo

abordará a utilização do computador no cotidiano da escola.  
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   CAPÍTULO II

O COMPUTADOR CHEGA À ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL.

A  utilização  intensiva  da  propaganda  e  do  marketing  provoca  o
deslocamento do eixo da política educativa para ações e programas que
possam trazer visibilidade imediata, ocasionando várias conseqüências,
difíceis  de  avaliar  num  primeiro  momento.  Os  educadores  sentem-se
marginalizados na maior parte das ações para as quais, muitas vezes,
nem são chamados a participar mas compelidos a aceitar. (Garcia, 2000:
115)

Este  capítulo  tem  o  objetivo  de  descrever  o  processo  pelo  qual  a

informática  se  incorpora  ao  processo  ensino-aprendizagem  escolar,  mediante  a

criação de laboratórios. Trata-se de apresentar a relação entre a sala de aula e o

laboratório  de  informática,  como  espaço  efetivo  e  extensivo  da  relação  ensino-

aprendizagem, verificada na  observação do cotidiano de uma escola pública. 

Assim  sendo,  a  organização  dos  dados   visou,  preferencialmente,

verificar o dia-a-dia do fazer educacional; a relação aluno-professor e computador; a

visão que alunos e professores têm do computador; a articulação dos conteúdos do

ensino  fundamental  ao  laboratório  de  informática,  por  fim,  o  que  a  informática

representa para a escola e para os alunos. 

Nesse sentido, apresenta a escola e suas mudanças estruturais para

sua  adequação  ao  laboratório,  evidenciando  a  rotina  das  salas  de  aula  e  em

seguida,  as  práticas  pedagógicas  do  ciclo  I  e  do  ciclo  II,  no  laboratório  de

informática. 

A pesquisa realizou-se em uma escola situada na região sudoeste da

cidade. É um típico bairro popular, com  acentuada presença de igrejas de vários

credos,  pequenos  supermercados,  mercearias,  farmácias,  bares,  marcenarias,

oficinas mecânicas,  oficinas de consertos de eletrodomésticos,   salão de beleza,

confecção,  hortas   e  outros  estabelecimentos  prestadores  de  serviços,  que  são

atividades  profissionais  e  espaços  de  interação  das  famílias  que  freqüentam  a

escola. 

O bairro conta com água tratada, esgoto, luz elétrica, telefone, asfalto e

a maioria das casas são de padrão popular. Possui um posto de saúde municipal

59



que atende a sua população e aos bairros vizinhos, como também a Associação de

Moradores  que,  segundo  depoimentos  dos  professores,  atua  organizando  e

reivindicando  benefícios  públicos  fundamentais  à  população,  dentre  os  quais

ampliação da escola e melhor qualidade do ensino. De acordo com a direção da

escola, a Associação desempenhou um papel fundamental exigindo a construção e

a ampliação da escola.

Ao lado da Associação, funciona uma creche que atende às crianças

de três  a seis  anos e,  no mesmo quarteirão,  há um campo de futebol de terra,

cercado com tela e iluminado, no qual funciona durante  o dia, uma escola de futebol

e, à noite realizam-se jogos organizados pelos moradores do bairro. Um dos lados

do campo de futebol limita-se com o muro da escola, protegido por uma tela bem

alta.   

 A história da fundação e consolidação da escola está estreitamente ligada

à expansão do bairro.  O seu funcionamento iniciou-se na década de 60,  em uma

pequena casa alugada, objetivando atender à demanda de uma escola no bairro. Nas

décadas  seguintes,  cresceu  e  hoje  compõe-se  de  sete  salas  de  aulas,  biblioteca,

laboratório de informática, cozinha, banheiros, secretaria, sala dos professores, pátios e

parque infantil que, em condições satisfatórias, atende ao bairro.  

A escola pertence à rede pública municipal e destaca-se das demais no

bairro,  pela  presença  de  computadores  no  processo  de  ensino/aprendizagem.

Segundo a diretora, a instalação do laboratório de informática modificou o conceito

da escola diante da comunidade, pois 

na região tem muitas escolas, então a nossa escola sempre ficava à margem
da própria comunidade. Então, melhorou bastante a aceitação da escola na
comunidade  com  a  chegada  do  computador.  E  a  gente  aumentou  o
quantitativo de alunos. O próprio pai  procura muito a escola para saber o que
está acontecendo,  (se)  além do laboratório  de informática quais  as outras
coisas que o aluno está recebendo.   O vínculo  da comunidade melhorou,
porque o pai hoje  procura muito mais a escola do que antes. É um meio de
comunicação  que  melhorou  em  relação  à  comunidade.  (Entrevista  da
diretora)

Segundo a diretora da escola pesquisada, o laboratório de informática

foi  implantado  após  um  processo  longo  e  tumultuado  .  O  primeiro  passo  foi  a

proposta que o Ministério da Educação (MEC)  enviou às escolas, por meio da SME,

solicitando uma carta de adesão para selecionar, no município, escolas que seriam

contempladas com um laboratório de informática pelo  Proinfo.   
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A escola pesquisada não foi contemplada nessa seleção, e sua carta

permaneceu na SME. Nesse ínterim,  estavam em andamento as negociações entre

a SME e  empresas de informática,  com o objetivo  de assinar  o  convênio  para

informatizar sua rede de ensino. Depois de seis meses de espera, a SME comunicou

oficialmente  que  a  escola  receberia  o  laboratório.  Nas  palavras  da  diretora  da

escola: 

Então eles ligaram e perguntaram se a gente tinha espaço, porque eles iam
implantar  só  nas  escolas  do  projeto  Escola  para  o  Século  XXI.  Ai  teve
escola que não tinham espaço. Eu falei que não tinha o espaço, mas eu
adequaria  o  espaço  da  escola  para  a  gente  conseguir  o  laboratório.
(Entrevista da diretora)

Assim, a escola teve que ajustar seus  espaços físicos para liberar uma

sala para os computadores. A diretora relata a adequação que teve que fazer: 

Ai a gente transformou o espaço. Hoje onde funciona o laboratório era a
sala dos professores e uma sala de leitura. A gente transformou uma sala de
aula  que  não tinha  alunos  numa sala  de  leitura,  agrupamos a  sala  dos
professores à sala da diretora transformando em uma sala só e, com isso, a
gente teve o espaço para montar o laboratório.(Entrevista da diretora) 

Os professores,  ao serem informados pela diretora de que a escola

receberia  um laboratório,   colaboraram  na  adequação  dos  espaços  para  que  a

instalação fosse efetivada. Segundo a diretora,

Todo mundo na hora começou a desocupar a sala. Tiraram as coisas, cada
professor pegou seu material, punha sobre o armário, sobre as mesas e no
dia  seguinte  a  sala  estava  limpa  para  os  técnicos  da  SME fazerem  as
medidas. (Entrevista da diretora)

A avaliação  realizada  pelos  técnicos  apontou  a  impossibilidade  de

instalação do laboratório por falta de espaço físico e só depois de muita insistência

da diretora  e de algumas adaptações da sala,  os técnicos resolveram instalá-lo.

Assim, descreve a diretora: 

A engenheira  que veio  medir,  falou  que a  sala era pequena para  os 10
microcomputadores. Ai ela mediu de novo e junto com os outros técnicos
decidiram que para montar o laboratório teríamos que abrir outra janela e
instalar um aparelho de ar condicionado. (Entrevista da diretora)

A diretora da escola tomou todas as providências e assim o laboratório
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foi instalado, mas o desenvolvimento do trabalho com os computadores dependia de

organização não só do espaço físico como dos horários da escola, sem os quais o

laboratório não funcionaria: 

A  questão  difícil  foi  organizar  horário  de  atendimento  do  aluno  no
laboratório. Porque  metade da turma ficaria na biblioteca enquanto  a outra
metade iria para o laboratório. (Entrevista da diretora)

A diretora  assinala as dificuldades de estruturar e fazer funcionar a

biblioteca, uma vez que ela é um suporte fundamental na organização do quadro de

horário,  funcionando em conjunto  com o laboratório  de  informática possibilitando

dividir as turmas em duas atividades: biblioteca e laboratório. 

Além da organização interna da escola, a gente ainda teve que fazer uma
campanha  muito  maior  para  montar  a  biblioteca.  A SME não  deu  apoio
nenhum  para  montar  a  biblioteca.  Eles  falaram:  ‘bem!  Se  vocês
conseguirem três mil livros, vocês podem abrir a biblioteca e a gente lota
auxiliares de biblioteca. (Entrevista da diretora)

Novamente,  os  professores uniram-se para montar a biblioteca com

gincanas  e  doação  de  livros.  Os  pais  dos  alunos  também  se  mobilizaram  e  o

conselho escolar determinou como prioridade a compra de livros. Depois de muito

esforço coletivo na escola, a biblioteca foi montada, os computadores instalados,  o

horário das atividades escolares  reorganizado e as aulas de informática puderam

ser realizadas, conjugadas com as atividades na biblioteca.    

Conforme a planta apresentada na figura 1, a escola divide-se em dois

pavilhões de quatro salas. Em uma das salas do pavilhão inferior,  foi instalada a

biblioteca,  e ainda,  duas salas destinadas ao ciclo I e outra, ao ciclo II. No pavilhão

superior,  todas as salas destinam-se ao ciclo I.  À esquerda do primeiro pavilhão,

estão os dois  banheiros dos  professores, o almoxarifado, a diretoria e a secretaria

e, ainda, um corredor conduz à cozinha e à antiga sala dos professores, local em

que se instalou o laboratório de informática, tendo à sua direita os dois banheiros

para os alunos.  
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Figura 1

           Planta da escola

01–  Portão de entrada na frente 11– Secretaria

02– Pátio cimentado da frente 12– Biblioteca

03– Parque infantil 13– salas de aula

04– Rampa de acesso ao pavilhão da escola 14– Banheiros para alunos. 

05– Escadas 15– Laboratório de Informática

06– Corredores 16– Cozinha

07– Banheiro masculino para professores 17– Pátio de terra nos fundos 

08– Banheiro feminino para professoras 18– Portão

09– Almoxarifado       19– Horta 

10– Diretoria e sala dos professores 20– Bebedouro de torneira natural          

A – Bebedouro de água gelada 

As salas  de aulas da escola são espaçosas e possuem trinta mesas e

cadeiras individuais  e uma mesa da professora.  O piso é  novo e asseado e as

janelas possuem cortinas. No canto da sala, há um ventilador, o qual, em dias de

intenso calor, não é suficiente para arejar toda a sala. O quadro de giz ocupa quase

todo o espaço da parede da frente. Todas as salas têm um alfabeto afixado sobre o

quadro, com as letras maiúsculas e minúsculas e, no fundo da sala, um armário de

aço,  utilizado  pelas  professoras  para  guardar  o  material  de  uso  diário,  como

cadernos de classe, livros, folhas de tarefas, etc. 

Em decorrência da instalação do laboratório de informática na sala dos

professores,  e  por  ser  o  maior  espaço  disponível  na  escola,  uma  sala  foi
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improvisada para o funcionamento da diretoria e espaço em que também se reúnem

os  professores.  É  uma  sala  pequena  que  não  comporta  todos  os  professores

confortavelmente, ficando sempre alguns de pé, quando se reúnem nos intervalos.  

A  biblioteca  da  escola  foi  adaptada  em  uma  sala  de  aula.  Essa

adaptação  tornou-se  indispensável  para  o  funcionamento  do  laboratório  de

informática, uma vez que a metade da turma fica na biblioteca, enquanto a outra vai

para o laboratório, segundo recomendação da empresa que presta assessoria em

informática educativa. 

A instalação da biblioteca  mobilizou toda a escola e a comunidade.

Para arrecadar livros e montar o acervo, realizou-se  gincana, além de contar com

doações  de  livros  pelos  professores.  O conselho  escolar  priorizou  a  compra  de

coleções de livros paradidáticos e literatura infantil.  Segundo a diretora, 

Então para essa organização interna da escola  foi  preciso fazer  uma
campanha  muito  maior  para  formar  a  biblioteca.  Porque  a  SME não
estava  dando  apoio  nenhum  em formar  a  biblioteca.  Eles  falaram  se
conseguíssemos  três  mil  livros  poderíamos  abrir  a  biblioteca  e  eles
lotaria os auxiliares. Então agente uniu forças. O esforço de todo mundo,
professores,  assistente  de saúde e alimentação,  secretárias,  vigilante,
comunidade e fizemos uma gincana do livro e conseguimos os três mil
livros. Mas isso não adiantou pois quando conseguimos organizar tudo, a
SME, não estava mais autorizando e aprovando a abertura de biblioteca
com três mil livros, era maior o quantitativo e não poderia entrar livros
paradidáticos. Ai começamos a campanha de novo, até organizar tudo.
(Entrevista da diretora)  

 
Os  computadores  já  estavam  na  escola,  mas  só  começaram  a

funcionar depois da criação da biblioteca escolar.  O laboratório de informática da

escola  está  equipado  com  dez  microcomputadores,  kit multimídia  e  duas

impressoras  deskjet 692 coloridas,  ligados em rede.  A distribuição das máquinas

seguem o formato da sala, conforme o desenho da planta  na figura 2. 

 

64



Figura 2

        Planta do laboratório de informática 

1 a 9 – cadeiras e as  mesas com os 10 computadores
10 – mesas com impressoras
11 – mesa opcional
12 – caixa de distribuição de energia
13 – ar condicionado
14 – janelas 

Segundo o projeto político pedagógico da escola, os alunos são filhos

de  trabalhadores de baixa renda. Em conversas informais com as professoras e

alunos, durante o período de observação, constatou-se que alguns alunos  moram

só com a mãe, ou são criados pelos avós, outros vivem  com  tios no próprio bairro.

No ano de 1999, a escola matriculou 472 alunos, com 335 nos turnos matutino e

vespertino e 137 no turno noturno. 

Os alunos chegam à escola entre 12 horas e cinqüenta minutos até as

13 horas e 15 minutos. Grande parte vem a pé, alguns acompanhados pelas mães

ou irmãos mais velhos e poucos chegam de carro.  Ao chegarem, entram na sala,

deixam o material escolar e voltam imediatamente para os corredores  e pátios, no

qual aguardam a chegada das professoras  e o início da aula. A segurança dos

alunos na escola é feita por um vigilante e uma auxiliar de secretaria, que ficam pelo

pátio até  o início das aulas. 

A escola conta com um corpo docente de 16 professores, dos quais

três  possuem   curso  de  Pedagogia  e  três   cursaram  Educação  Física,  duas

coordenadoras pedagógicas fizeram Pedagogia e a diretora tem curso de magistério
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de segundo grau.  A escola conta também com a dinamizadora, uma profissional

formada  em  pedagogia  que  acompanha  os  professores  do  noturno  em  seus

trabalhos  docentes,  totalizando  20  profissionais.  Desses  20  profissionais,  oito

possuem  curso  superior  e  12  possuem  o  curso  de  magistério.  Na  parte

administrativa, trabalham uma secretária geral, duas auxiliares de secretaria, e seis

assistentes  de  higiene  e  alimentação,  três  merendeiras,  quatro  vigilantes  e  três

auxiliares  de  biblioteca.  Esses  profissionais  trabalham  nos  turnos  vespertino  e

matutino com o ensino fundamental e, no turno noturno, com a educação de jovens

e adultos. 

Segundo as entrevistas, todos os professores ingressaram na rede de

ensino municipal por meio de concurso público. A faixa etária dos professores varia

de vinte  a sessenta anos, assim distribuídos: uma com 23 anos, seis entre trinta  à

39 anos, nove professores na faixa  entre quarenta e 49 anos e quatro na faixa de

cinqüenta  a 60 anos. 

Alguns profissionais estão em início de carreira – dois professores têm

apenas um ano de serviço na escola e um tem quatro anos. Há um grupo de cinco

professores com maior tempo de serviço, de seis a dez anos. Outro grupo de quatro

professores têm entre 11 e 13 anos. Mas o quadro dos  veteranos ainda é maior

pois, entre 16  e 20 anos de serviço, estão seis professores e, de 21  a 25, são dois.

Quanto  à  carga  horária,  o  quadro  é  diversificado  e  a  maioria,  12  professores,

dedicam  30 horas  semanais  á  escola,  e  apenas  quatro,  60  horas.  Os  outros

professores  como  os  de  Educação  Física  possuem  horários  diferenciados

perfazendo entre 15  e 25  horas. 

Em geral, as aulas iniciam-se às 13 horas e 15 minutos, quando todos

os professores e alunos já chegaram à escola. Durante o período de observação,

registrou-se a chegada de uns poucos alunos na sala de aula com atraso de 30

minutos.  

No  início  da  aula,  os  professores  desenvolvem  uma  seqüência  de

atividades.  Primeiro,  corrigem as tarefas de casa.  Há  dias  em que a professora

recolhe os cadernos de tarefa e os traz corrigidos no dia seguinte, outras vezes,

passa toda a tarefa no quadro e convida os alunos para fazerem a correção. Quando

a  tarefa  se  refere  a  um  texto,  a  professora  conclui  a  correção  com  leitura  e

interpretação coletiva do texto.

É  importante  destacar  que,  no  primeiro  momento  da  aula,  as
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professoras observadas preocupam-se em envolver os alunos com a correção das

tarefas, objetivando desenvolver a responsabilidade para os estudos extraclasse. 

Durante a observação, vários alunos chegaram à sala de aula com a

tarefa de casa  incompleta ou por fazer. Segundo as professoras, alguns alunos não

têm apoio nem tempo para desenvolver  as atividades extraclasse,  por  causa do

trabalho  doméstico  que  realizam  antes  de  virem  para  a  escola.  Apesar  desse

quadro,   que  reflete  algumas dificuldades  nos  estudos,  os  alunos  estão  sempre

brincando e correndo pela escola, demonstrando boa relação com os professores e

vice-versa.    

Em geral,  após a  correção das tarefas,  as  professoras iniciam uma

atividade ligada às disciplinas do ensino fundamental, utilizando o livro didático ou

uma folha xerocada. A atividade estende-se  até o horário do lanche e, logo em

seguida, acontece o recreio. 

A hora do recreio é vivida pelos alunos das mais diferentes formas. Um

grupo de alunos, às vezes, pega a bola de futebol e fica jogando no pátio, outros

brincam de pique-pega, a brincadeira preferida da maioria deles. Os alunos menores

ficam no parquinho, e às vezes, os maiores também entram no parquinho, fazendo

algazarra. Durante o recreio, o guarda e a zeladora caminham  pelos corredores,

cuidando  dos alunos e observando  suas brincadeiras. 

Os professores reúnem-se em uma sala muito apertada, para tomar

café,  descansar  e  discutir  assuntos  do  cotidiano.  Em  geral,  combinam  tarefas,

transmitem informes sobre o movimento sindical dos professores, comentam  a falta

de um plano de carreira decente para a categoria e as péssimas condições salariais

para quem vai se aposentar. Nesse intervalo, as professoras discutem assuntos de

interesse coletivo, como passeios com os alunos fora da escola e tomam decisões

importantes e favoráveis ao grupo, o que às vezes, provoca grandes discussões,

que são encerradas temporariamente,  em razão do curto espaço de tempo para

recreio. Mas, quando há tempo para decidir, o assunto volta à baila e estende-se por

mais dias até que seja concluido e definido. Vale destacar que o intervalo, que seria

para  descanso,  acaba  sendo  utilizado  para  os  professores  resolverem assuntos

relacionados aos seus interesses ligados à escola. 

Após o recreio, professores e alunos retornam às salas e reiniciam as

atividades. Se antes do recreio, as professoras realizarem atividades de matemática,

após o recreio, o tempo é destinado a outra atividade de português ou de ciências e,
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logo em seguida, passam tarefa para casa, encerrando as aulas às 17 horas e 15

minutos. 

No  entanto,  não  são  todos  os  dias  que  as  aulas  seguem  essa

descrição. Durante a semana, os  professores trabalham muito com seus alunos em

sala  de  aula,  mas  também  dividem  espaço  com  aulas  de  Educação  Física,

laboratório  de  informática,  ensaio  de  coral   etc.,  de  forma  que  é  intensa  a

movimentação de alunos e professores nos espaços da escola.  

Durante  a  aula  de  Educação  Física,  os  professores  ficam em sala

preparando  aula,  recursos  didáticos  ou  corrigindo  tarefas  dos  alunos.  Cada

professor tem 45 minutos, duas vezes durante a semana, para desenvolver tarefas

pedagógicas para as suas aulas.  

Além  das  atividades  diárias  citadas,  as  professoras  possuem  um

calendário  de  reuniões para  planejamento  às  sextas-feiras,  duas vezes  ao mês,

para avaliar o desenvolvimento dos projetos e programarem novas ações. 

Durante  as  reuniões  de  planejamento,  as  professoras  discutem

assuntos relacionados às suas atividades imediatas. As grandes preocupações, em

geral,  referem-se  a  atividades  e  problemas  de  alunos.  Nos  planejamentos,  a

coordenadora e diretora repassam avisos da Secretaria Municipal de Educação e

informes da escola. 

Nos  bate-papos  informais  e/ou  reuniões,  constantemente,  as

professoras reclamam contra a sobrecarga de trabalho, acrescido dos cursos que

são  promovidos e cuja participação é exigido pela SME. Segundo as docentes,

muitos cursos de aperfeiçoamento,  de oito ou 16 horas,   obrigam-nas a ficar finais

de semana inteiros sem descanso e sem remuneração. Em relação aos conteúdos

dos  cursos  e  seminários,  queixam-se  que  são  muito  teóricos  e  de  difícil

acompanhamento e compreensão para a   operacionalização. 

Toda segunda-feira, a partir das 15 horas e 30 minutos, os alunos são

dispensados  para  que  os  professores  participem do  planejamento  das  aulas  de

informática, com os assessores da empresa. Durante esse período, os professores

dirigem-se ao laboratório de informática para com os assessores esclarecerem suas

dúvidas  sobre  os  softwares  que  estão  utilizando  em  suas  aulas.  O  quadro  1

apresenta  os horários das atividades no turno vespertino. 
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Quadro 1

Horário do turno vespertino.

Séries
Horários Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Ciclo I
1a etapa

13 horas às 
quinze

Sala de aula
Sala de aula

Sala de aula
Ed. Física

Sala de aula
Sala de aula

Sala de aula
Ed. Física

Sala de aula
Sala de aula

Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo
15 h/ e trinta min.
às 17 h/  e quinze

min.

Planej. Aulas de
informática

Sala de aula
Sala de aula

Sala de aula
Sala de aula

Sala de aula
Sala de aula

Aula de
Informática

Ciclo I
 2a etapa

13 horas às 
quinze

Aula de
Informática

Sala de aula
Sala de aula

Educ. Física
Sala de aula

Sala de aula
Sala de aula

Sala de aula
Sala de aula

Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo
15 h/ e trinta min.
às 17 h/  e quinze

min.

Planej. aulas de
informática

Sala de aula
Sala de aula

Sala de aula
Sala de aula

Educ. Física
Sala de aula

Sala de aula
Sala de aula

Ciclo I  
3a etapa

13 horas às 
quinze

Sala de aula
Sala de aula

Sala de aula
Sala de aula

Sala de aula
Sala de aula

Aula de
Informática

Sala de aula
Ed. Física

Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo
15 h/ e trinta min.
às 17 h/  e quinze

min.

Planej. aulas de
informática

Sala de aula
Sala de aula

Educ. Física
Sala de aula

Sala de aula
Sala de aula

Sala de aula
Sala de aula

Ciclo II
3asérie

13 horas às
quinze

Sala de aula
Ed. Física

Sala de aula
Sala de aula

Sala de aula
Sala de aula

Sala de aula
Sala de aula

Sala de aula
Sala de aula

Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo
15 h/ e trinta min.
às 17 h/  e quinze

min.

Planej. aulas de
informática

Sala de aula
Sala de aula
Ensaio Coral

Sala de aula
Ed. Física

Aula de
Informática

Sala de aula
Sala de aula
Ensaio Coral

Fonte: dados obtidos no quadro mural da escola

Dois  momentos  distintos  foram  observados  durante  a  reunião  de

planejamento com a empresa. Em primeiro lugar, a empresa apresenta o software  e

o plano de aula que os professores irão utilizar. Nesse momento, os professores têm

contato  pela  primeira  vez  com  o  material.  Assim  os  assessores  da  empresa

apresentam o conteúdo do programa aos professores e, em seguida, no laboratório

de informática apresentam o software correspondente às aulas. 

Nesse  primeiro  momento  os  professores  exploram  o  software para

aprenderem como utilizá-lo com os alunos. Os professores seguem a orientação dos

assessores para conhecerem o que o software oferece. A reação dos professores é

de interesse em razão da novidade do produto. Uma vez ou outra pronunciam frases

como: “nossa que lindo”! Ou então expressam o sentimento que os alunos deverão

ter diante do novo dizendo: “Acho que os alunos vão gostar desse programa, porque

eles já estavam reclamando do outro. Vai ficando repetitivo e um novo software eles

vão adorar”. Vale destacar que, embora na escola pesquisada, por exigência dos

professores, a empresa ofereceu um software diferente para os alunos do ciclo I, o

planejamento é o mesmo para os professores de todos os ciclos. 

Em geral,  as principais dúvidas dos professores,  nesse momento, é

sobre a operacionalização do programa. Eles perguntam mais sobre o que pode

acontecer se um aluno fizer assim ou de outro jeito,  como devem proceder para
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imprimir os trabalhos. É importante destacar que a laboratorista possui mais tempo

para aperfeiçoar o manuseio do software  e assistir às professoras durante o horário

em que elas estiverem dando suas aulas no  laboratório.  Assim, mesmo que no

primeiro momento os professores não explorem todo o software, eles contam com a

laboratorista durante as aulas. 

O segundo momento consiste no acompanhamento dos assessores,

quando os professores já estão utilizando o software nas aulas do laboratório. Nesse

momento,  os  assessores  conversam  com  os  professores  sobre  dúvidas

operacionais, aproveitam para descarregar um pouco a memória dos computadores

e nele fazer alguns reajustes. 

Do ponto de vista didático, a escola trabalha com projetos pedagógicos

elaborados pelo conjunto dos professores. Segundo a coordenadora de ensino, essa

metodologia de trabalho iniciou-se na escola da rede, após a implantação do projeto

Escola para o século XXI,  elaborado pela Secretaria Municipal de Educação que

dentre outras ações, contidas no Currículo do Ensino Fundamental, determina que:

Na  perspectiva  de  trabalhar  o  currículo  integrado,  sob  outra  visão  de
planejamento do ensino e organização de aprendizagens mais significativas
das  áreas  curriculares,  é  que  se  destacam  os  eixos  temáticos,  temas
geradores e projetos de trabalho dentre outras formas de organização do
trabalho na escola. (Goiânia. SME, 1999b: 19)  

 

Ainda, segundo a coordenadora, esses projetos atendem aos objetivos

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), quando determinam  a introdução

dos temas transversais,  que abordam diferentes assuntos,  contribuindo para que

alunos e professores ampliem seus conhecimentos.

Assim,  os  professores  elaboraram projetos abordando temas  como

saúde,  meio  ambiente  e  cidadania,  para  serem desenvolvidos  ao  longo  do  ano.

Embora a estrutura de ensino escolar esteja dividida em ciclos, respeitando a idades

de cada fase, o mesmo projeto é destinado a todas os ciclos. No ano de 1999,  os

alunos, além de pesquisarem em livros, realizaram visitas ao  córrego que corta o

bairro para observarem   in loco a poluição que os esgotos, o lixo e os entulhos

jogados às suas margens provocam na água. O  resultado da pesquisa foi divulgado

em cartazes pelos corredores da escola.

A metodologia utilizada pelas professoras permite aproximar  o aluno

de sua realidade social, econômica e cultural. O projeto Meio Ambiente e Cidadania,
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por exemplo, possibilitou os alunos questionarem suas condições de vida e a real

situação de sua existência no bairro e no mundo. Durante esses estudos, os alunos

expõem  as  condições  do  bairro  no  tocante  ao  atendimento  de  saúde,  moradia,

saneamento, preservação do meio ambiente, dentre outros aspectos, como também

os cuidados que devem ter com o  lixo de suas casas, com a rua, com as árvores, os

rios e com os animais. É importante destacar que toda a discussão tem como eixo

os  direitos e deveres do cidadão. 

O  incentivo  das  professoras  para  continuidade  e  responsabilidade

permanente  dos  alunos  com  o  estudo  consiste  em  elogiar  as  atividades

desenvolvidas corretamente e uma constante observação  do que ainda precisam

melhorar, o que, em grande escala, aumenta a empatia dos alunos e desenvolve a

auto-estima. 

O processo de avaliação da escola  objetiva apreciar a prática docente,

constituindo-se  em  instrumento  fundamental  para  analisar  o  processo  de

ensino/aprendizagem em sua globalidade. Nessa  linha, dois modos de avaliação

são  desenvolvidos  pelas   professoras.  No  pré-escolar,  a  avaliação  é  realizada

mediante um relatório individual, no qual a professora registra a história do processo

de  desenvolvimento  global  vivido  pelo  aluno.  Esse  relatório  é  preenchido

bimestralmente, e os dados anotados contemplam o processo ensino/aprendizagem,

a relação entre  o conteúdo ministrado e o resultado alcançado pelos alunos,  as

relações  sociais  dos  alunos  no  contexto  da  escola,  bem  como  os  aspectos

cognitivos, afetivos, social, motor, lingüísticos, ético e estético do desenvolvimento

infantil. A partir da terceira série, a avaliação ocorre por meio da atribuição de notas

às atividades dos alunos. 

O relatório avaliativo da professora do pré-escolar é realizado em dois

momentos:  um, no primeiro bimestre,  demonstrando as primeiras percepções da

professora sobre o aluno,  e uma outra avaliação,  no quarto bimestre,  em que a

professora aprecia o aluno no processo final do trabalho. 

No  primeiro  bimestre,  a  professora  do  pré-escolar  faz  a  seguinte

avaliação: 

Dentro do projeto trabalhado e conteúdos propostos,  a aluna relata fatos
vividos  interpreta  oralmente  e  através  de  desenhos,  já  adquiriu  alguns
hábitos  e  atitudes,  solidariedade,  cooperação,  respeito,  socialização.
Relaciona bem com os colegas, participa das atividades individuais e em
grupos,  conhece  cores,  relaciona  quantidades  até  5,  faz  classificação  e
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seriação, escreve o nome e conhece algumas letras. (Ficha de avaliação do
aluno) 

No final do quarto bimestre, a avaliação da mesma professora sobre o

mesmo aluno é a seguinte:

Neste  bimestre,  trabalhamos  o  projeto  Cidadania,  relacionando  os
conteúdos propostos. A aluna relaciona bem com os colegas, participa de
todas as atividades com bastante interesse, interpreta oralmente e através
de desenhos, escreve o nome, conhece cores, relaciona quantidades, até
10,  faz  classificação  e  seriação,  tem  um  boa  coordenação  e  está  no
processo de alfabetização. (Ficha de avaliação do aluno) 
 

Na  segunda e  terceira  etapa  do  ciclo  I,   a  avaliação  dos  alunos  é

realizada por meio de ficha descritiva, elaborada bimestralmente pela professora.

Nessas fichas, as professoras fazem uma síntese do desenvolvimento sócio-afetivo

dos  alunos,  seguindo  critérios  como  interesse,  participação  nas  atividades,

identificação  dos  números  naturais,  se  o  aluno  consegue  pesquisar  e  recortar

palavras  e  letras  em jornais  e  revistas,  organização  dos  seus  pertences  e  sua

relação com os outros.   

No quarto bimestre, a professora da segunda etapa do ciclo I (primeira

série),  ao  avaliar  um  de  seus  alunos  sobre  seu  relacionamento  com  o  grupo,

descreve assim:  “No que se refere a  sua relação social  com o grupo ,  o  aluno

despertou  a  consciência  para  a  valorização  da  amizade,  solidariedade,  respeito

mutuo e ao ambiente”.  

Em relação à avaliação da terceira etapa do ciclo I, a professora fez a

seguinte descrição de uma aluna, avaliada durante o período do segundo bimestre. 

Neste  bimestre,  trabalhamos  o  projeto  meio  ambiente  relacionando  aos
conteúdos  propostos.  A  aluna  durante  as  atividades  trabalhada,  não
apresentou nenhuma dificuldade. Relaciona bem com os colegas, participa
das atividades individuais e em grupos, interpreta oralmente e através de
desenhos, recorta estórias, produz textos e lê bem. Resolve bem problemas
de adição e subtração,  tem noção de multiplicação e divisão.  Percebe a
importância da preservação do meio ambiente, plantas, animais e utilidades
da água etc. (Ficha de avaliação do aluno) 
 

Em relação a avaliação final do  quarto bimestre, a professora conclui

que: 

A  aluna  domina  as  quatro  operações,  unidade,  dezena,  centena,  lê
interpreta oralmente através de desenhos, produz textos com um pouco de
dificuldade  na  escrita,  resolve  situações  problema,  compreende  alguns
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direitos e deveres do cidadão e desenvolve todas as atividades proposta.
(Ficha de avaliação do aluno) 

 
 Com  base  nesse  critério,  a  professora  avaliou  como  satisfatório  o

trabalho em 1999 e acrescentou: “os alunos conseguiram se desenvolver na leitura

e na escrita. Isto significou que os objetivos foram alcançados e as deficiências que

os alunos apresentam hoje, serão sanadas nas próximas etapas”. 

2.1 As aulas no laboratório de informática: espaços divididos

As aulas no laboratório de Informática, geralmente, iniciam-se na sala

de  aula  convencional,  com  a  professora  apresentando  e  encaminhando  as

atividades a serem desenvolvidas no laboratório. Essas atividades são elaboradas

pelas professoras em parceria com a empresa de informática educacional,  tendo

como base de referência os projetos da escola. Em geral, as professoras escrevem

no quadro o roteiro das atividades e  os alunos o copiam em folha avulsa ou em

seus cadernos para usá-lo no laboratório. 

Durante  as  aulas  de  laboratório,  as  professoras  contam  com  a

presença  da   laboratorista,  responsável  pela  solução  de  eventuais  problemas

técnicos,  mas,  geralmente,  também  auxilia  as  professoras  nos  aspectos

pedagógicos. 

A laboratorista tem a função de analisar os softwares educativos que a

empresa  seleciona  para  escola.  Na  maioria  das  vezes,  somente  ela  entra  em

contato  com  um  novo  software  indicado  pela  empresa  à  escola,  para  depois

repassar  para  as  outras  professoras  as  principais  informações,   bem como  sua

utilização  nas aulas.  Alem disso,  é  responsável  pela  manutenção do laboratório,

repondo material de uso diário como tinta, papel, solicitação da equipe técnica no

reparo  das  máquinas.  Cabe,  ainda,  à  laboratorista  participar  das  reuniões  de

planejamento,  para  se  informar  sobre  o  tema  que  os  professores  irão  trabalhar

durante  a  semana.  Quando  indagada  sobre  o  tipo  de  problemas  a  solucionar,

declarou: “de maneira geral ajudo os alunos a completar as atividades e quando as

professoras tem dificuldades de sair ou entrar em algum programa”. 
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Com  relação  à  manutenção  do  laboratório,  a  laboratorista  aponta

alguns  problemas  que  desarticulam  o  desenvolvimento  satisfatório  das  aulas  e

desejo dos alunos. Por exemplo: ao término de qualquer atividade os alunos querem

imprimi-la, para ver o resultado concreto do seu trabalho e a escola não tem estoque

de  tinta  suficiente  para  acompanhar  a  produção  dos  alunos.  Nesse  caso,  os

trabalhos são salvos em arquivos dos alunos, sobrecarregando o sistema. 

A laboratorista aponta questões relacionadas à escassa e deficitária

assistência técnica, bem como à reposição de material de consumo e manutenção

do laboratório, sendo enfática ao afirmar:

Já que implantou um programa rico como é a informática, que é a maior
arma para o futuro, eu acho que eles tinham de prever também os materiais
técnicos e didáticos pois  os meninos produzem trabalhos belíssimos que
não podem imprimir por falta de material. (Entrevista da laboratorista)

 

Na  opinião  dos  professores,  o  laboratorista  é  indispensável  para  a

execução  de  uma  aula  produtiva  no  laboratório  de  informática.  As  entrevistas

apontam o papel do laboratorista como:

uma grande ajuda principalmente para as professoras de salas com muitos
alunos. Pois, depende do programa que a gente tá trabalhando, precisa da
assistência individual  para cada dupla. Então,  a laboratorista ajuda nesse
sentido.  Então ela (laboratorista) auxilia, ajuda e eu não sei, eu acho que
sem ela é impossível uma aula render e dar o resultado que agente espera.
(Entrevista da professora do ciclo I, terceira etapa.)

Nas aulas de  informática,  a  turma é dividida  em dois  grupos  –  um

segue para o laboratório com a sua respectiva professora de sala, e outro, para a

biblioteca  para desenvolver  atividades de  leitura,  que  deveriam ser  coordenadas

pelo auxiliar de biblioteca.

Até  o  primeiro  semestre  de  1999,  não  havia  na  escola  auxiliar  de

biblioteca. O trabalho com os alunos  era dividido entre a secretária, a coordenadora

e a diretora. A partir de agosto de 1999, a SME autorizou a contratação do auxiliar

de biblioteca,  que passou a integrar o quadro efetivo da escola e a desenvolver

atividades com os alunos. 

O  auxiliar  de  biblioteca  da  escola  é  estudante  do  terceiro  ano  de

Ciências Sociais  e iniciou seu trabalho na escola  sem capacitação inicial  para a

atividade. 
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quando comecei minhas atividades na biblioteca no meio do ano de 1999,
não  sabia  muito  bem  que  atividades  deveriam  realizar.  Isso  me  deixou
muito inseguro e elaborei um plano de trabalho com criatividade e a troca de
informações com as professoras, conseguindo assim,  encaminhar algumas
atividades com os alunos. (Entrevista com o auxiliar de biblioteca)

Na  biblioteca,  são  realizadas  atividades  de  incentivo  à  leitura,  de

interpretação  de  estórias,  por  meio  de  desenhos  e  dramatizações,  projeção  de

filmes, documentários e desenhos, de acordo com o nível escolar dos alunos. Essas

atividades são realizadas para a metade dos alunos da sala de aula, enquanto a

outra metade permanece com a professora  no laboratório de informática. 

A análise do  auxiliar dá conta de que o trabalho na biblioteca é difícil e

evidencia como motivo da dificuldade justamente a divisão da turma. Entende que,

no momento em que ocorre a escolha do grupo que irá primeiro para o laboratório, o

outro grupo lamenta a decisão, e os alunos dirigem-se chateados para a biblioteca. A

outra metade encaminha-se correndo e cantando  para o laboratório de informática.

A entrevistada acrescenta:  

É difícil trabalhar com os alunos, porque eles  sabem que estão ali  e logo
chegará  a hora de irem para o laboratório. Isso causa uma ansiedade muito
grande, nos alunos que ficam na biblioteca. Assim, não se concentram nas
atividades  e  o  trabalho  na  biblioteca  torna-se  cansativo.  (Entrevista  do
auxiliar de biblioteca) 

Por outro lado, continua o auxiliar de biblioteca:

lá  no  laboratório  eles  extravasam  as  energias  e  quando  vão  para  a
biblioteca, já estão desmotivados.  Pois sabem que ficarão ali até a outra
metade  da  turma  acabar  a  aula  no  laboratório.  Assim,  o  trabalho  na
biblioteca  fica  muito  difícil,  pois  tanto  para  a  turma  que  chega  primeiro
quanto  para a que  vem em seguida,  a biblioteca fica sendo apenas  um
espaço  de  espera  até  que  se  realize  a  aula  com  as  duas  turmas   no
laboratório de  informática. (Entrevista do auxiliar de biblioteca)   

  

Nas entrevistas, as professoras ressaltam a necessidade de articular

os conteúdos das salas de aula ao laboratório e a biblioteca e uma delas arremata:

Mas  ainda não foi colocado em prática esse plano por falta de pessoal mais
qualificado, de livros  e de um projeto que articule  todos os conteúdos. A
biblioteca funciona como uma ‘parada’ para os alunos que irão depois para
o laboratório. (Entrevista da professora do ciclo I, segunda etapa)
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No laboratório, a professora relembra, a cada aula,  todas as regras de

comportamento, para garantir a qualidade do trabalho, como: falar baixo, respeitar a

vez  do  colega,  não  mexer  no  computador  sem  a  ordem  da  professora  ou

laboratorista,  executar  bem os comandos para não entrar  em outros programas.

Feito esse procedimento, a professora autoriza a formação de duplas de trabalho e

os  computadores  são  ligados.  As  duplas  de  alunos  são  fixas,  quando  estão

desenvolvendo um trabalho que requer várias aulas. Já em atividades mais simples,

a professora permite a formação de duplas, de acordo com os interesses dos alunos

naquele momento. 

Podem-se classificar as aulas de laboratório em dois tipos: uma aula de

apresentação do  software aos  alunos,  na  qual  as  professoras  ressaltam  as

características básica do  software, como também o programa de execução. Parte

dessas informações e procedimentos, os alunos já ouviram em sala de aula e a

ilustração  dessas  informações,  na  tela  do  monitor,  tem por  finalidade  otimizar  o

desenvolvimento das atividades agendadas. Nesse momento, os alunos posicionam-

se em semicírculo diante de um computador, sentados no chão e a professora vai

passo-a-passo, detalhando o novo programa.  Geralmente, a aula dura entre trinta  a

quarenta  minutos.  A laboratorista,  nesse  tipo  de  aula,  quase  não  participa,  fica

sentada em uma cadeira acompanhando a apresentação da professora. 

O outro  tipo  de  aula  pode  ser  chamado  de  execução  programada,

momento  em que  as  duplas  de  alunos  executam  atividades  sob  orientação  da

professora  e  do  laboratorista.  O  estudo  pauta-se  na  observação  de  quatro

professores, que trabalham com o ciclo I  e  ciclo II,  objetivando compreender as

suas práticas pedagógicas na sala de aula e no laboratório de informática. 

2.2  Os  professores e suas práticas no laboratório de informática

Das  quatro  professoras  observadas,  constatou-se  que  duas  não

tiveram contato com o computador  antes do treinamento oferecido pela empresa de

informática  educacional.  As  outras  duas  já  conheciam  e  utilizavam  com  maior

freqüência  essa  tecnologia.  Para  trabalhar  com  o  computador  na  escola,  os

professores  prepararam-se  em  um curso  oferecido  pela  empresa  de  informática
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educativa conveniada com a SME. 

O curso ministrado pela empresa tem por finalidade oferecer noções

básicas de  hardware  e  software aos professores.  Após o curso,  cada professora

inicia seu trabalho, dando aula no laboratório para os alunos, uma vez por semana,

objetivando ensinar conceitos de informática e explorar os conteúdos das disciplinas.

Para  tanto,  a  empresa  elabora  os  planos  de  aula  com  dois  enfoques.  Um

tecnológico,  que possibilita  ao aluno aprender  sobre as partes  do computador e

outro,  acadêmico,  para  integração  das  disciplinas  de  Português,  Ciências

Matemática, Estudos Sociais e outras atividades. 

A prática pedagógica escolar, embora aconteça em um mesmo local,

não pode ser  considerada uniforme em todas as salas de aula.  Mesmo tendo o

projeto político pedagógico e o planejamento comuns, a prática educativa apresenta

variações significativas de enfoques e posturas dos professores. O professor,  em

sua  ação,  seleciona  conteúdos,  elabora  metodologias  próprias  para  alcançar

determinados objetivos, que só podem ser entendidos na movimentação que ocorre

em cada sala. Afinal, são eles os principais sujeitos que atuam na sala com seus

alunos  e  determinam  como  as  novas  tecnologias,  ou  qualquer  outro  plano  de

mudança serão implementadas. Serão descritas quatro salas de aulas, observadas

no período de maio a dezembro de 1999,  destacando suas principais características

no desenvolvimento da prática pedagógica. 

2.2.1  A classe de  educação infantil

A faixa etária dos 25 alunos matriculados na educação infantil  é de

cinco  a seis anos de idade. Nessa sala, 12 alunos do sexo masculino e 13 são do

sexo  feminino.  São  crianças  que,  apesar  da  vida  precária  de  bens  materiais,

apresentam aspecto saudável, são sorridentes e acolhedores.  A professora da pré-

escola tem 44 anos,  cursou magistério e fez vários cursos adicionais. Ingressou na

rede pública mediante concurso público e trabalha na escola há dezoito anos. Desde

o início de sua carreira, trabalha com turmas de alfabetização, de primeira série e a

pré-escola. Atua somente nessa escola e cumpre uma carga horária de sessenta

horas semanais. 

A professora relaciona-se bem com os alunos e consegue envolvê-los nas

tarefas. Ela mantém a disciplina da turma com facilidade, conversando e orientando-os
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para a boa execução das tarefas, procurando manter os alunos sempre ocupados. Para

isso, oferece atividades envolvendo leitura  de textos e exige sempre que os alunos

ilustrem as tarefas para demostrar como sentiram e entenderam a leitura.  A aula do dia

18 de agosto de 1999  ilustra essa descrição, pois a professora, ao trabalhar o folclore

brasileiro,  cantou com os alunos uma cantiga de roda e, logo em seguida, possibilitou

que todos  falassem sobre as estrofes de que mais gostaram e pediu que fizessem um

desenho em uma folha.  Nos intervalos entre as atividades, sempre oferece massinhas

para os alunos brincarem e folhas de chamex em branco, para  desenharem livremente.

Além disso, há o parque infantil,  que é muito utilizado para realização de brincadeiras

com os alunos fora de sala.

 A relação ensino-aprendizagem na sala de aula da educação infantil é

mediada pela professora, que elabora atividades, tendo como referência os projetos

desenvolvidos na escola. Na aula do dia 13 de outubro de 1999, sobre cidadania, a

professora relembrou a festa da escola em homenagem ao dia da criança e, em

seguida, apresentou aos alunos uma mensagem a eles dedicada. O objetivo dessa

atividade era realizar a leitura. A professora leu com eles o texto quatro vezes e, logo

após, pediu-lhes para colorirem o desenho, explicando que iria constituir a capa do

livro sobre cidadania, que produziriam no decorrer do bimestre. 

Essa  prática  evidencia  bons  resultados,  pois  a  maioria  dos  alunos

mostrava-se empolgado com a aprendizagem da escrita.  A exemplo  disso,  no o

início da  aula, antes mesmo de a professora escrever a data no quadro e entregar

as fichas com os nomes dos alunos, a maioria deles já havia escrito a data e o nome

na  folha  e  corria  até  a  professora  para  mostrar-lhe  suas  conquistas.  Um aluno

apresentou muitas dificuldades de aprendizagem,  pois dificilmente sentava-se e se

concentrava para executar a tarefa; então a professora, sempre que podia,  ficava

do seu  lado auxiliando.  A metodologia  utilizada pela  professora possibilitava  aos

alunos  desenvolver  suas  atividades  de  forma  autônoma.  Na  aula  do  dia  20  de

agosto de 1999, a atividade foi a de cantar e depois interpretá-la com desenhos. A

professora caminhava pela sala perguntando aos alunos sobre o que mais gostaram

na  música  e  solicitou  que  desenhassem   o  entendimento  e  os  sentimentos

despertados  pela  música.  Cada  aluno  expressou,  com  desenhos,  sua  visão  e

sentimentos que a música lhes transmitiram. 

As  atividades  foram  desenvolvidas  com  entusiasmo  pelos  alunos  –

enquanto uns coloriam  o  desenho,  outros  iniciavam uma música infantil  e,  em
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seguida,  todos  cantavam  juntos.  A professora  valorizava  e  incentivava  a  turma,

cantando  com eles, fazendo brotar em seus rostos largos sorrisos de aprovação,

logo manifestado em uma cantoria geral. 

Essas  atividades  estão  articuladas  ao  trabalho  no  laboratório  de

informática por meio do Projeto Cidadania14. Na sala de aula, os alunos  copiavam

do quadro  textos sobre  direitos ou deveres da criança para,  em seguida, ilustrá-

los. No laboratório de informática, a professora realizava atividades de informática

com um programa específico para o ensino infantil,  reproduzindo texto e ilustrando

com desenho do programa no computador.

Para realizar atividades com o ensino infantil, a professora relatou que,

inicialmente, a empresa que prestava assessoria à escola, não oferecia alternativa de

programas. O mesmo programa era utilizado em todas as séries. Com isso, o trabalho

sempre  era  muito  entediante  para  os  alunos,  pois  além  de  os  assuntos  serem

destinados para outra faixa etária, continha textos longos, o que deixava os alunos

desinteressados  em  utilizar  os  softwares. Após  a  terceira  ou  quarta  aula,  as

professoras da educação infantil solicitaram da empresa um software mais específico

e adequado à idade dos alunos. Para as professoras,  esse fato representou uma

grande mudança, uma vez que suas práticas evidenciavam a necessidade de mudar. 

Para a professora da educação infantil, além de ser uma extensão da

sala de aula, o laboratório de informática propicia ao aluno desenvolver, de forma

lúdica, conceitos  importantes para sua formação, isto é,  

percepção  visual,  motora,  escrita  mesmo do  nome deles,  memória  né,
quebra  cabeça.  Então,  são atividades  lúdicas  que  no computador  ficam
mais  interessantes  que na própria  sala  de aula,  no  concreto.  Porque  a
gente  trabalha  no  concreto,  mas  parece  que  eles  não  acham  tão
interessante como no computador. Então eu acho que eles desenvolveram
muito  mais,  aprendeu  mais  rápido,  inclusive  a  digitar  o  nome deles,  já
escrevem um textinho simples, eles já escrevem. Então, esses conteúdos,
relacionados aos projetos dentro de sala de aula é que são trabalhados.
(Entrevista da professora do pré-escolar)  

A divisão dos alunos  da escola para a aula no laboratório  é realizada

de forma aleatória, compondo grupo misto de meninas e meninos, de acordo com as

necessidades do momento, para a realização produtiva do trabalho pedagógico. No

entanto, na sala do pré-escolar, essa divisão é realizada entre meninos e meninas. A

14 Projeto elaborado pelas professoras, com base na orientação dos temas transversais, determinados
nos PCNs, que têm como objetivo, trabalhar com os alunos os direitos e deveres do cidadão, com base nos
direitos e nos deveres assegurados no estatuto da criança e adolescente, em todas as disciplinas.  

79



professora alega ser melhor trabalhar com a turma dividida assim, por causa do

melhor  comportamento  do  grupo.  Os  alunos,  sentados  em  duplas,  abrem  o

programa e começam as atividades.  O programa oferece várias  brincadeiras por

meio de um jogo de erros e acertos, com o objetivo de completar as lacunas de um

caminho, com figuras geométricas para que uma vaquinha possa passar, montar um

quebra-cabeça, responder corretamente a uma pergunta do programa. Se os alunos

acertam são aplaudidos; se erram, repetem a tarefa. 

As atividades objetivam desenvolver a percepção visual, auditiva e a

coordenação  motora,  mediante  jogos,  e  aborda  o  tema  cidadania,  evidenciando

valores, como compartilhar um mesmo objeto, por exemplo, o  mouse, aprender a

dividir  o  tempo  de  uso  do  computador  com  outro  colega,  buscando  efetivar  a

solidariedade como condição para cidadania. 

Para  a  professora  de  educação  infantil,  o  uso  de  computadores

influenciou positivamente seus alunos, desenvolvendo a solidariedade, o interesse

pela leitura pela escrita e  facilitou o entendimento de conceitos de matemática como

a seqüência numérica. Sua avaliação sobre o rendimento dos alunos no laboratório

de informática foi assim descrita na ficha de acompanhamento bimestral de uma

aluna:  “No  segundo  bimestre,  a  aluna  já  tem  uma  grande  intimidade  com  o

computador, ligar, desligar, entrar em alguns programas e manusear o mouse”. 

Durante  todo  os  bimestres  a  professora  descreveu  sobre  o

desempenho da aluno e no quarto bimestre conclui:  “Nas aulas de informática a

aluna  desenvolveu  todas  as  atividades  com  facilidades”.  (ficha  de  avaliação  de

aluno). A professora também destacou que as aulas no laboratório são bem mais

tranqüilas do que em sala. Acrescenta que 

Na sala os alunos ficam inquietos e precisa das atividades diversificadas o
tempo todo e no laboratório não, eles tem aquela atenção tão grande que
eles querem entrar nos programas todos e ficam com a atenção total . Eu
acho que não tem problemas de disciplina com meus alunos, quando estão
no laboratório. (Entrevista da professora do pré-escolar) 

 

Para  a professora, a diferença entre sala de aula e laboratório são

determinadas pela relação que se criou entre os alunos:  

O trabalho em dupla, de parceria, fez com que os alunos adquirissem um
coleguismo.  Parece  que  eles  ficam,  mais  solidários  uns  com  os  outros
certo? E um ajuda o outro, aquele que tem mais dificuldade. Eles trazem
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isso para a sala de aula.  Nas aulas  de informática os alunos  têm mais
interesse, não sei (se é) porque é novidade, porque é o primeiro ano que
trabalham com computador e então ficam doidinhos para chegar o dia da
aula. (Entrevista da professora do pré-escolar). 

Para a professora do ensino infantil,  a adaptação de suas aulas no

laboratório de informática  foi um processo rápido e que a surpreendeu muito. No

início, ela ficou muito ansiosa, mas ao fazer o curso e iniciar o trabalho, adaptou-se

rapidamente.  Sua maior  preocupação inicial  era  de trabalhar  com os  alunos  da

educação infantil em um laboratório. A esse respeito, declara: 

Eu pensava assim, gente eu trabalhar com uma criancinha de cinco anos, o
que eu vou trabalhar né, em termo de informática. mas depois do curso,
que  a  gente  foi  aprendendo  adquirindo  alguma  experiência  dentro  do
trabalho, eu achei que foi ótimo, foi riquíssimo. Eu pensava bem diferente.
(Entrevista da professora do pré-escolar)

A  partir  daí,  o  desenvolvimento  do  trabalho  com  os  alunos  no

laboratório  e  o  contato  com  as  outras  professoras  para  esclarecerem  dúvidas

auxiliaram  a  professora  no  seu  trabalho.  Hoje,  ela  está  convencida  de  que  o

computador  contribuiu  com  o  processo  de  aprendizagem  dos  alunos,  e  sua

preocupação  agora  é  garantir  a  permanência  do  laboratório  na  escola,  pois,

segundo ela:  “o contrato que a prefeitura fez com a empresa foi por três anos,

depois eu não sei se vai continuar. Espero que continue”. 

2.2.2 A classe da segunda etapa do ciclo I

A sala da segunda etapa do ciclo I do turno vespertino é composta por

23 alunos, sendo dez meninos  e 13 meninas, com idade entre seis e sete anos. O

uniforme da escola busca eliminar as diferenças  sociais, mas os pés descalços e os

chinelos de dedos revelam as condições dos alunos. Entretanto, os alunos estão

sempre sorridentes e satisfeitos por estarem estudando na escola. 

A professora da turma tem 30 anos, é casada e mãe de dois filhos.

Graduou-se  em  pedagogia  em  1992  e,  logo  em  seguida,  fez  o  curso  de  pós-

graduação  em  Planejamento  Educacional  e  trabalha  na  escola  há  oito  anos.

Concursada, com carga horária de trinta horas semanais, só trabalha nessa escola

e,  desde  o  inicio  da  sua  carreira,  optou por  trabalhar  na  primeira  fase,  por  se

identificar mais com a faixa etária correspondente. 
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A  professora  é  muito  extrovertida  e  participa  ativamente  dos

acontecimentos  da escola. É muito querida pelos alunos e colegas de trabalho. Nas

reuniões, expõe seu ponto de vista, briga muito por aquilo em que acredita e busca,

com os colegas, as melhores soluções para desenvolver um trabalho de qualidade.

 A relação da professora com seus alunos é de respeito, seriedade e

segurança, com base  em normas coletivas que todos devem cumprir.  Os alunos

conhecem  bem  seu   comportamento  e  suas  atitudes  firmes  diante  do  trabalho

escolar,  e procuram cumprir tudo o que foi combinado no início do período letivo. 

 A professora procura envolver os alunos nas atividades por meio de

uma  apresentação  bem  clara  e  objetiva  das  tarefas,  realizando  dinâmicas  com

música e brincadeira sobre o tema em estudo, com o objetivo de empolgar o aluno

para realizar as atividades.

Na primeira  série,  o  planejamento/ação converge para a  leitura  e  a

escrita como tarefas básicas. Uma biblioteca improvisada em sala, com vários livros

de literatura infantil ficam expostos aos alunos e são muito utilizados nos intervalos

entre uma tarefa e outra. O acervo é da própria professora. 

Durante  a  aula,  nas  conversas  com os  alunos,  a  professora  passa

noções de valores, como respeito, participação, divisão dos  objetos com os colegas

e questões como  o combate  ao tabagismo, destacando o mal que o vício pode

causar,  aconselhando  os  alunos  que  têm  alguma  pessoa  fumante  em  casa  a

incentivá-los  a  parar  de  fumar.  Esse  tema  foi  abordado  no  dia  internacional  de

combate ao tabagismo, quando a professora introduziu o assunto perguntando aos

alunos se sabiam  o que se comemorava naquele dia, o que  possibilitou ampliar a

discussão. 

Para manter o controle da sala, utiliza  livros infantis, desenho livre ou

brinquedos pedagógicos. Os alunos já adquiriram o hábito de pegar livros ou  folhas

para desenho e, quando terminam uma tarefa, solicitam outra atividade. 

A  relação  ensino-aprendizagem,  nesse  ciclo,  é  desenvolvida  por

atividades diversificadas, e a preocupação central da professora é atingir  resultados

satisfatórios com os alunos, no que se refere à apropriação e ao desenvolvimento da

língua escrita e falada. Ela sempre procura uma nova maneira para apresentar um

texto, uma poesia ou um assunto para pesquisa, ligados aos projetos da escola, por

meio de cartazes e desenhos no computador, com o objetivo de desenvolvimento da

leitura e da escrita. 
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A professora  envolve os alunos,  utilizando-se de diversos  recursos

para  ilustrar  os  conteúdos.  Para  recordar  a  matéria  anterior  sobre  números

crescentes e decrescentes, por exemplo,  organiza os alunos em fila dentro da sala

e solicita que todos se disponham nos sentidos crescente e decrescente. 

A  relação  das  atividades  da  sala  de  aula  com  as  propostas  no

laboratório  é  realizada  por  meio  de  trabalhos  integrados,  pois  a  professora  não

separa o conteúdo a ser trabalhado nesses espaços. Quando indagada sobre as

atividades realizadas no laboratório, a professora dá o seguinte depoimento: 

Com relação ao meu trabalho eu procuro fazer no laboratório um desfecho
ou uma continuidade do que eu trabalho em sala de aula. E eu acredito
também  que  o  programa  trabalhado  em  sala  não  pode  ser  uma coisa
isolada, ela tem que fazer parte do contexto da criança. Se nós estamos
falando agora no segundo bimestre, sobre cidadania, como é que podemos
levar essa cidadania para o laboratório de informática? Então mesmo que a
gente trabalhe com cor, com leitura, com fonte, com imagem, a gente vai
procurar imagem relacionada ao tema que a gente está trabalhando. E os
alunos   fazem  isso  com  o  maior  prazer.  E  é  uma  forma  da  gente  tá
reforçando o que está sendo trabalhado em sala . Então, os alunos gostam
muito. E eu acredito que não dá para trabalhar informática educacional se
não for assim. (Entrevista da professora do ciclo I, segunda etapa) 

 

Na sala, antes de ir para o laboratório, a professora explicou o trabalho

a ser desenvolvido no computador cujo,  tema era o meio ambiente, escrevendo no

quadro de giz a palavra  pomar e perguntou  o que se produz em um pomar.  Os

alunos responderam fazendo confusão entre frutas e cereais, e suas dúvidas foram

esclarecidas pela professora, antes de prosseguir a aula. 

A professora recordou com os alunos o conteúdo do CD ROM que

conheceram na semana anterior e adiantou que, na aula daquele dia, iriam digitar

uma história que a professora selecionara do programa. 

Vale  ressaltar  que  a  professora  da  primeira  série  possui  bastante

experiência  com  computadores.  Nessa  atividade,  ela  selecionou  a  figura  do

programa, imprimiu uma folha e xerocou para os alunos escreverem a história na

sala de aula. 

Ao  chegarem  ao  laboratório  de  informática  os  alunos  em  duplas

iniciaram  o  procedimento  técnico  de  ligar  o  computador  e  acessar  o  programa,

encaminhando-se  para  a  parte  do  programa  sobre  as  histórias  das  lendas

brasileiras. Os alunos ficavam atentos ao som, imagem, cores e movimento da tela

durante o momento em que ouviam a história. O som de todos os computadores

83



atrapalhava, obrigando-os a baixarem o volume  e aproximarem-se  da tela e das

caixas de som. Após ouvirem a história, a professora disse aos alunos para encerrar

o programa e, em seguida, pediu-lhes para abrir o programa  Word  e digitarem o

nome da história que ouviram. 

Na  volta  para  sala  de  aula,  com  todos  os  alunos  presentes,  a

professora  apresentou,  em  uma  folha  de  papel  pardo,  a  história  da  mula-sem-

cabeça, ilustrada com um desenho feito pela professora, semelhante ao do CD ROM

que eles viram no laboratório, buscando articular o conteúdo de sala ao programa de

computadores. A história foi utilizada com o objetivo de praticar a leitura em grupo e

individual. O cartaz com a história foi fixado na parede e todos fizeram a leitura em

voz alta.  Para os que apresentavam  maiores dificuldades para ler,  a professora

pedia ao colega para ajudá-lo na leitura individual e, assim, todos leram o texto.     

A ação da professora, durante a realização da tarefa no laboratório de

informática, é muito mais intensa em relação ao controle do que na sala de aula.

Assim que os alunos começam a digitar, como na aula do dia 1o de junho de 1999, a

professora  caminha  pelo  laboratório,   orientando-os  como  devem  escrever.  Ela

orienta  para  o  tipo  de  letra  que  devem  usar,  faz  comentários  sobre  os  erros

ortográficos, etc.. 

O programa instalado em todos os computadores  da escola é um só, o

que provoca uma repetição em certos desenhos que os alunos acham mais bonitos

e todos querem aquele para o seu trabalho. Em outras circunstâncias, quando a

professora sugere a uma dupla um determinado desenho, todos os outros também a

copiam, o que aconteceu várias vezes. Quando a professora percebeu esse fato,

comentou com os alunos que não seria adequado ter a mesma planta em todos os

livros. Para resolver a questão, indicou mais duas outras figuras para os alunos. A

aula terminou com a professora imprimindo os trabalhos. 

Durante a aula da primeira série, a laboratorista não é muito solicitada.

A professora domina muito bem o computador e executa as atividades sem precisar

de ajuda. A laboratorista acompanha os alunos para ajudar em alguma atividade

solicitada pela professora. 

Indagada sobre as diferenças entre a sala de aula e  laboratório de

informática, a professora da segunda etapa do ciclo I destaca:

Eu trabalho muito com eles (por)que nós (só) temos 50 minutos  de aula.

84



Então esses minutos sendo interrompidos diminui e cai em produtividade
para eles. Então a gente evita de sair. O horário lá é sagrado. A gente não
vai ao banheiro, claro que quem precisa vai, mas já treina e prepara essa
consciência deles em relação ao tempo. É uma vez só na semana, então
aqui na sala tem esses  momentos em que vão ao banheiro,  levantam,
conversam e lá não. (Entrevista da professora do ciclo I, segunda etapa) 

Com relação ao desenvolvimento do aluno no laboratório, a descrição

da professora foi a seguinte:  “No terceiro bimestre, a aluno, liga, desliga, entra e sai

com facilidade do programa meio ambiente integrante do projeto desenvolvido nesse

bimestre em sala de aula e no laboratório de informática”. 
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2.2.3 A classe da terceira etapa do ciclo I 

           A terceira etapa do ciclo I  é composta por trinta  alunos com idades

que variam de oito a 14 anos, dentre os quais, 14 são do sexo masculino e 16 do

sexo feminino.  Embora a grande maioria tenha  entre oito e nove anos de idade, é a

etapa que apresenta maior defasagem entre idade e série. 

A professora da terceira etapa tem 50 anos de idade, é divorciada, mãe

de três filhas e trabalha na escola há seis anos. Graduou-se em pedagogia com

especialização em Métodos e Técnicas de Ensino. Ingressou   na rede municipal de

ensino por meio de concurso público. Atualmente, leciona para a terceira etapa do

ciclo I pelo segundo ano consecutivo. Sua carga horária na escola é de trinta horas

semanais e não trabalha em outro lugar como professora, pois é aposentada da

rede estadual de ensino, na qual atuou também na carreira do magistério.  

 O processo ensino/aprendizagem, nessa etapa, é desenvolvido tendo

como  atividades  programadas  os  projetos  da  escola.  Durante  o  período  de

observação, as atividades apresentadas aos alunos foram retiradas do livro didático,

buscando fazer relação dos textos com o meio ambiente,  tema do projeto naquele

bimestre. 

A professora inicia suas aulas com uma oração, e procura desenvolver

valores como respeito,  obediência, responsabilidade,  higiene pessoal e  religião.

Nas orações iniciais, pede a Deus para ajudar alguns alunos com dificuldades de

leitura, para que eles possam se desenvolver. Pede também aos alunos que ajudem

os colegas e solicita que rezem por eles.

Ao terminar a oração, inicia a correção da tarefa de casa, pedindo para

os alunos colocarem a tarefa sobre a mesa e verifica se as fizeram. Durante uma

aula  observada,  após  verificar  a  tarefa  de  Matemática,  a  professora  criticou  os

alunos  que  não  organizaram  corretamente  as  contas  de  somar  e  escreveu  no

quadro como deveriam ser organizadas e ameaçou os alunos a ficarem sem recreio

para aprender a fazer a tarefa corretamente. 

Outra atividade desenvolvida pela professora é a leitura silenciosa dos

textos dos livros didáticos. Logo após a leitura silenciosa, a professora realiza uma

leitura em voz alta e pede aos alunos para a acompanharem. Ao terminar, comenta

com os alunos algumas questões do texto e procura relacioná-lo com o tema dos
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projetos da escola. 

A mudança de uma atividade para outra nem sempre é realizada com

muita clareza.  Na aula do dia 9 de agosto de 1999, logo após uma atividade de

português, a professora iniciou uma tarefa de Matemática sem nada explicar aos

alunos,  que  ficaram  muito  tempo  procurando  no  livro  de  Português  o  que  a

professora lia. Os alunos, após alguns momentos de confusão,  também sem nada

perguntar à professora, observaram o livro que estava nas mãos dela e guardaram o

de Português para iniciar a atividade de Matemática.

A impressão foi que a professora não havia preparado a aula do dia,

por isso,  houve muito desencontro entre o que ela propunha e o que os alunos

respondiam. Para evidenciar  esse fato,  o exercício  de Matemática,  encaminhado

pela  professora,  já  havia  sido  realizado.  A professora  reconheceu  o  engano  e

encaminhou outra atividade com os alunos. 

Para manter a disciplina na sala de aula, a professora sempre ameaça

os alunos com castigos, como não saírem na hora do recreio, ficar um pouco  mais

quando tocar o sino para o final da aula, promessa cumprida constantemente. Essas

atitudes  são  tomadas,  segundo a  professora,  para  melhorar  o  desempenho  dos

alunos nas atividades de sala. A professora atribui o baixo desenvolvimento  dos

alunos  às  diversas  atividades  da  escola,  alegando   que  eles  perdem  muitas

explicações dos conteúdos, por  participarem de várias atividades extraclasse como

filmes  esporádicos  sobre  assuntos  diversos  e  sem  relação  com  o  conteúdo

ministrado em sala de aula. Um exemplo citado foi de um  filme sobre higiene bucal.

Seus alunos tiveram de sair da sala para o assistirem, quando trabalhavam outro

assunto. O mesmo ocorre com aulas de Educação Física,  ensaio do coral,  gincana,

ensaio  de  quadrilha,  passeios  em  clube  e  teatros.  Mesmo  considerando  essas

atividades importantes,  a professora acredita que  atrapalham a aprendizagem do

aluno.

A  professora  da  terceira  etapa  do  ciclo  I  não  tinha  contato  com

computadores, e iniciou suas atividades com o computador, a partir do momento em

que o laboratório foi instalado na escola e participou do curso de capacitação. 

Na aula do dia 11 de agosto de 1999, a professora falou muito pouco

aos alunos sobre o novo programa de computador. Ela não havia participado do

planejamento  e,  portanto,  a  única  informação  que  possuía  sobre  o  software  foi

fornecida  pela  laboratorista,  que lhe  apresentou o  roteiro  de aula  oferecido  pela
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empresa.  Por  não  dominar  muito  bem  o  programa,  a  professora  deixou  que  a

laboratorista explicasse aos alunos as características e particularidades do software

que seria trabalhado na aula.  

Nessa aula, os alunos digitaram a capa do livro sobre o meio ambiente,

que já trouxeram escrita da sala.  No laboratório, a professora autorizou  ligar os

computadores e iniciar a abertura do programa. Durante os primeiros trinta minutos,

os alunos solicitavam constantemente da professora e da laboratorista  auxílio na

realização  do  trabalho.  Elas  andavam  pelo  laboratório  observando  as  duplas  e

fazendo  comentários  sobre  os  trabalhos,  incentivando  e  apontando  os  erros

ortográficos, que foram corrigidos imediatamente. 

Após o encaminhamento, alguns alunos desenvolveram os trabalhos

sozinhos e assim que os terminaram ficaram explorando livremente os programas, o

que  permitiu  um  momento  de  descanso  para  a  professora,  que  não  foi  muito

solicitada pelas duplas até o fim da aula.

Para  a  professora  da  terceira  etapa  do  ciclo  I,  as  atividades

desenvolvidas  no  laboratório  auxiliam  o  conteúdo  trabalhado  em  sala  de  aula.

Tecnicamente,  as  atividades  consistem em acessar  os  programas  e  explorar  os

softwares. Os conteúdos das atividades são os mesmos para todas as séries, tais

como digitar a capa do livro sobre meio ambiente, escrever frases relacionadas ao

tema  e  ilustrar  seus  trabalhos  com  desenhos  já  existentes  nos  programas

educativos. Conforme explica a professora, a atividade é preparada anteriormente

na sala de aula. 

A gente nunca leva os alunos para o laboratório sem saber o que vai fazer. A
gente  já  trabalhou  em  sala,  por  exemplo,  o  conteúdo  trabalhado  essa
semana  mesmo nós  estamos  fechando  o  projeto  cidadania.  Mas  antes
porem, já  passei  para  eles  em sala,  que a próxima aula  será  digitar  os
símbolos  da  pátria.  Então  o  que  eles  vão  escrever  lá,  o  que  eles  vão
imprimir,  o  que eles  vão  buscar  eles  já estão assim pré  sabendo o que
acontece. (Entrevista da professora do ciclo I, terceira etapa)

  Ao avaliar o desempenho do aluno no laboratório de informática, a

professora descreve que: “a aluna já tem uma grande intimidade com o computador,

liga, desliga, entra em alguns programas e sabe manusear muito bem o mouse”. Em

relação à avaliação final, realizada durante o quarto bimestre, a professora conclui

que, no que se refere à aula no laboratório de informática:  “a aluna desenvolveu

todas as atividades com facilidade e que a considera uma boa aluna”. 
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Percebe-se,  nas  fichas  de  avaliação  que,  ao  descrever  sobre  as

observações, os professores voltam sempre para a mesma avaliação. Foi observado

casos de cópias idênticas em algumas fichas de avaliação. 

Para a professora da terceira etapa do ciclo I, a diferença entre sala de

aula  e  laboratório  de  informática  reside  basicamente  na  forma  de  trabalhar  os

conteúdos. Segundo ela, o espaço da aprendizagem é a sala de aula  e o laboratório

representa o espaço de conclusão e operacionalização: 

 
se eles (alunos) não aprendem aqui dentro da sala de aula, lá no laboratório
eles não vão aprender né. Lá é um fechamento mesmo. Então é na sala de
aula que tem oportunidade de perguntar de tirar dúvidas né. Aqui que eles
tem oportunidade de estar um ajudando o outro, falando, dando opinião né,
é  aqui  que  eles  estão  tendo  oportunidade  de  estar  entendendo,
propriamente dito aquilo  que é trabalhado.  Lá no laboratório é mais uma
busca. Vão sempre trabalhar de dupla, para você ver, lá eles trabalham de
dupla,  aqui  não,  aqui  tem  trabalho  que  é  todos  juntos  fazendo,  tirando
conclusões,  perguntando,  completando,  e  lá  não.  Então  o  espaço  é
diferente mesmo. (Entrevista da professora do ciclo I, terceira etapa)

Mesmo considerando a sala de aula como espaço da aprendizagem, a

professora valoriza o computador e também está preocupada com o futuro dele na

escola. Preocupa-se  também com os valores que o computador pode imprimir na

criança. Apesar de os computadores da escola não estarem ligados à rede  Internet,

ela faz algumas observações sobre o uso indiscriminado do computador. 

Olha eu acho que se a gente não estiver caminhando por ai,  nós vamos
ficar parados né.  Agente tem que estar  sempre em busca daquilo  que é
novo.  Mas também temos que ter cuidados com aquilo  que as vezes se
torna ante sociável né, torna-se uma criança egoísta, muitos já vão para o
laboratório e diz: ‘ tia eu quero ir sozinho hoje. Eu não quero ajuda, não
quero amigos, não quero dupla e já começam assim . Mas é claro que tem
muito mais coisas positivas do que negativas. Eu avalio assim. (Entrevista
da professora do ciclo I, terceira etapa)

2.2.4  A classe da primeira etapa do ciclo II 

A primeira etapa do ciclo II possui 26 alunos matriculados com idade

entre  nove e 11 anos,  dentre os quais 14 são do sexo masculino e 12 do sexo

feminino. A professora tem  32 anos, é casada e concluiu o magistério em 1985. Em
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1987, iniciou o curso de Pedagogia em uma universidade particular e, por questões

financeiras, logo desistiu. Sua carga horária é de 30 horas semanais e só trabalha

nessa  escola.  Iniciou  seu  trabalho  como  professora,  em  1988,  em   escolas

particulares de Goiânia e ingressou na rede pública em 1993 mediante  concurso

público. É coordenadora do coral da escola, o qual se apresenta em várias outras

escolas e nos shopping centers  da cidade.  

O  processo  ensino/aprendizagem  é  desenvolvido  por  meio  de

atividades do livro didático e também sobre outras tarefas, como pesquisa, trabalho

em grupo e estudos individuais,  tendo os projetos da escola como referência.  O

objetivo  das  atividades  propostas  pela  professora  indica  uma  centralidade  na

produção da escrita e na construção de uma consciência crítica, mediante reflexões

desenvolvidas  em sala,  além  de  buscar   estabelecer  uma  relação  produtiva  no

controle da sala, quando envolve todo o grupo, no empenho para desenvolver com

êxito as atividades propostas. 

A professora inicia as atividades fazendo uma oração. Em seguida, há

a correção da tarefa de casa. As atividades apresentadas aos alunos, durante a

observação,  foram retiradas do livro  didático e se referem a frases para que os

alunos  leiam e  respondam,  dando  opinião  sobre   o  tema do  projeto;  leitura  de

palavras para identificar o encontro vocálico; leitura de textos coletiva e individual.

Esse  tipo  de  atividade  não  envolve  os  alunos,  necessitando  sempre  de  outras

estratégias para conseguir a sua atenção.  

A professora utiliza-se diariamente do sorteio das filas como  dinâmica

para manter os alunos envolvidos na atividade proposta. Cada fila sorteada auxilia a

professora  na  distribuição  e  execução  da  tarefa.  São  atividades  de  entrega  de

folhas,  recolher  cadernos,  enfim,  qualquer  outra  atividade  necessária  naquele

momento é executada pela fila  sorteada.  Para que toda a sala  participe,  a cada

mudança de atividade, uma outra fila é sorteada.

A  aula  do  dia  24  de  junho  de  1999,  por  exemplo,  encerrou  as

atividades planejadas sobre o projeto meio ambiente. 

O trabalho sobre o meio ambiente foi concluído com a confecção do

livro com seis páginas, cujo conteúdo eram frases sobre o papel do homem diante

da natureza, a importância da água, das plantas, os animais e a reciclagem do lixo.

O  software utilizado permitiu aos alunos explorar várias fotos sobre cada um dos

assuntos,  tornando  o  trabalho  interessante  e  aumentando  ainda  mais  o
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conhecimento dos alunos sobre o tema.

Para a professora da primeira etapa do ciclo II, a diferença entre sala

de  aula  e  laboratório  está  no  interesse  dos  alunos  pelas  aulas  de  informática.

Segundo ela, 

Lá  no  laboratório,  a  gente  consegue  uma melhor  disciplina  dos  alunos,
porque eles tem muito interesse em estar lidando  com aquilo. É outra coisa!
Lá  com  menos  alunos  a  gente  fica  até  mais  criativa  quando  estamos
desenvolvendo a aula, o conteúdo e como eles tem liberdade de criar, de
fazer,  depois  que  agente  ensina,  eles  vão  fazer,  eles  ficam  bastante
interessados e estimulados. Na sala de aula,  é mais repetitiva as coisas
que a gente faz. Lá no laboratório mesmo que repita o programa e tudo,
mas cada aula é uma novidade, uma coisa diferente que eles fazem. Então
eu acredito que isso deixa eles mais interessados. (Entrevista da professora
do ciclo II, primeira etapa) 

As atividades realizadas no laboratório de informática com os alunos

dessa etapa giram em torno de escrever frases sobre o tema do projeto em estudo.

Por  exemplo,  sobre  a  natureza,  se  o  tema for  sobre   o  meio  ambiente.  Outra

atividade  diz  respeito  à  ilustração  de  textos  que  produziram,  com  figuras  do

programa. Quando é possível, realizam também a impressão dos trabalhos, e, na

maioria das vezes, apenas  salvam o arquivo, pois nenhum aluno possui disquete

para arquivar seus trabalhos. 

Os  alunos,  apesar  de  estarem  no  final  do  semestre,  operam  com

dificuldade os comandos do computador.  Com medo de mexerem e provocarem

uma  pane,  ficam  muito  tempo  esperando  a  professora  ou  a  laboratorista  para

resolverem os problemas e continuarem as atividades. No laboratório de informática,

a  professora  interfere  constantemente  nas  atividades  dos  alunos,  corrigindo

imediatamente  os  erros  ortográficos  e  resolvendo  problemas  no  computador

causados  por  um  movimento  errado  dos  alunos  que,  sem  o  querer,  saem do

programa em que estão trabalhando. 

Para a professora, o computador é indispensável para a formação dos

alunos, 

Porque  hoje  em  dia  o  computador  está  presente  em  quase  todos  os
estabelecimentos comerciais e tudo, então é uma peça necessária. E esse
contato que as crianças tem com ele, já está preparando e de certa forma,
estimulando algumas crianças em querer conhecer mais e fazer um curso
de aperfeiçoamento. (Entrevista da professora do ciclo II, primeira etapa)

Outro aspecto a destacar é a assessoria prestada à escola. Percebe-se

uma  desvinculação  entre  o  projeto  Escola  para  o  Século  XXI e  as  instruções
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fornecidas pelos assessores da empresa aos professores. Enquanto o ensino está

organizado em ciclos,  respeitando a faixa etária e o desenvolvimento cognitivo dos

alunos, a empresa elabora programas de aula e realiza,  com exceção do ensino

infantil,  o mesmo planejamento para os alunos de todos os ciclos. A qualidade do

ensino, do ponto de vista da empresa, é garantir o consumo dos serviços oferecidos,

como os softwares. Além disso, a não-instalação da Internet reduz a possibilidade de

uso dos computadores e o laboratório transforma-se em uma sala de aula, com as

características de ensino técnico. 
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CAPÍTULO III

POSSIBILIDADES DO COMPUTADOR NOS CONTEXTOS DE

ENSINO E APRENDIZAGEM

Virá
Mais avançado que a mais avançada
Das mais avançadas das tecnologias...
E aquilo que nesse momento se revelará aos povos
Surpreenderá a todos não por ser exótico
Mas pelo fato de poder ter sempre
Estado ocultado quando terá sido o óbvio.

Caetano Veloso

Hoje,  há  um  consenso  de  que  o  mundo  esteja  passando  por  um

período  de  profundas  transformações.  A globalização  de  mercados  avançou,  as

políticas  neoliberais  ganharam  centralidade,  o  trabalho   transformou-se  com  a

informatização tecnológica e aumentou,  de forma significativa,  a exclusão social.

Tais modificações atingem, praticamente, todas as dimensões da realidade humana,

no momento em que o modo de produção capitalista se generalizou, tornando as

relações sociais, por ele geradas, uma realidade mundial. 

Nesse percurso,  o Estado passou a patrocinar  políticas de inserção

social  para  os  indivíduos  excluídos  do  acesso  ao  mercado  de  trabalho,  ou

destituídos  de  seus  direitos  sociais,  por  meio  de  políticas  compensatórias

(bolsa/emprego, bolsa/escola, frente de trabalho, cesta básica, etc.), visando atenuar

os trágicos efeitos sociais da redução de investimentos nas políticas de cunho social

como educação, saúde, habitação, etc. É interessante ressaltar que esses ajustes

estruturais são apresentados como modernos, inevitáveis e de longo alcance.

Como não poderia deixar de ser, o processo de ensino-aprendizagem

também tem passado por uma série de alterações, ajustes, reajustes e desajustes.

Em  todos  os  níveis  educacionais,  percebe-se  um  movimento  no  sentido  de

sintonizar o processo de ensino-aprendizagem com as transformações em curso, no

âmbito das relações econômicas, sociais e políticas.
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A educação ganha também centralidade nos discursos e políticas sociais
porque  eles  enfatizam  que  competirá  a  ela  ser  um  instrumento  de
democratização, num mercado de escolhas e oportunidades.  O número de
anos  de escolarização  associado  a  quantidade  da  educação  recebida  é
apresentado  como  fator  determinante  para  o  acesso  ao  mercado  de
trabalho, nível de renda a ser auferido etc. (Gohn, 2000: 95)

Nesse sentido, a centralidade dada à educação conduz a uma visão

distorcida da função social da escola e da realidade. À medida que modernidade é

confundida  com  modernização  tecnológica,  educação  torna-se  igual  a  sistema

escolar  e  preparação  para  o  mercado  de  trabalho,  desenvolvimento  igual  a

crescimento  econômico  sem  justiça  social  e  conhecimento  confunde-se  com

desenvolvimento de habilidades que contempla o ser humano como mera máquina

humana produtora e consumidora de bens, com uma visão mecânica e economicista

dos processo sociais em curso na atualidade.

Nos  documentos  propostos  pelos  organismos  internacionais,  no

tocante  às  reformas  educacionais,  também  a  concepção  de  conhecimento  é

alterada, de forma que a pesquisa e a produção do conhecimento assumem um

papel fundamental, como também os processos de organização e distribuição da

informação. Nesse sentido, Miranda (1997) aponta que:

A  centralidade  do  conhecimento  (da  informação  da  produção  do
conhecimento e de sua difusão) e a implícita mudança da concepção de
conhecimento  parecem  ser  uma idéia  para  a  qual  convergem  todos  os
discursos,  todas as propostas,  todos  os chamados atores sociais.  Afinal,
não se pode negar que o impacto da globalização, associado à revolução
tecnológica,  impõe um novo padrão de conhecimento:  menos discursivo,
mais operativo; menos particularizado, mais interativo, comunicativo; menos
intelectivo,  mais  pragmático;  menos  setorizado,  mais  geral;  não  apenas
fortemente cognitivo, mas também valorativo. (Miranda,1997: 41)

Nessas condições, não é necessário acumular muitos conhecimentos,

uma vez que esse pode ser buscado a qualquer momento e em diversas fontes,

graças aos novos recursos tecnológicos.  “É requerido,  no entanto,  que se saiba

como  buscá-los  corretamente  como  informação  que,  para  ser  acessada,

necessitaria ser permanentemente produzida” (Miranda, 1997).

As  velozes  transformações  tecnológicas  e  a  banalização  das

tecnologias  eletrônicas  de  comunicação  e  de  informação,  na  sociedade  atual,

impingiram novas maneiras de viver, de trabalhar, de se organizar, de representar a

realidade e de se fazer educação. Na atualidade, esse movimento, que impulsiona

cada  vez  mais  o  uso  freqüente  das  novas  tecnologias,  impõe  novos  ritmos  e
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dimensões à tarefa de ensinar e aprender, e múltiplas são as agências que divulgam

informações e conhecimentos a que se pode ter acesso, sem a obrigatoriedade de

deslocamento  físico  até  as  instituições  tradicionais  de  ensino,  para  aprender.

Escolas virtuais oferecem vários tipos de ensinamentos on-line, além das inúmeras

possibilidades  de  se  estar  informando,  nas  interações  com  todos  os  tipos  de

tecnologia midiáticas.

O  que  há  a  questionar  é  se  essa  concepção  de  centralidade  do
conhecimento não viria responder a uma exigência da racionalidade mais
instrumental  (funcional,  imediata,  adaptativa)  dos  processos  produtivos,
compreendendo as possibilidades de universalização de conhecimento. Em
que  medida  os  critérios  pensados  para  estabelecer  os  conteúdos  e
metodologias  levam  em  consideração  aspectos  da  cultura  universal
indispensáveis para a formação do cidadão, e que não são imediatamente
traduzíveis em pedagogia que tem como paradigma o saber fazer, o saber
usar, o saber se comunicar ? (Miranda, 1997:45)

As  recentes  iniciativas  de  aplicação  da  informática  educativa  às

escolas públicas de educação básica no Brasil constituem a inerente tendência do

capitalismo,  de  aplicar  a  todas  as  instituições,  em  particular  às  educativas,  os

mesmos princípios e métodos vigentes na empresa capitalista. Essa concepção de

função social da escola, estritamente ligada ao mercado de trabalho, nega o caráter

educativo das práticas e relações que se espera ter lugar na escola como espaço de

constituição cultural, e formação de sujeitos livres e conscientes do seu papel de

agentes transformadores da sociedade.

Assim,   é  chegado  o  momento  dos  profissionais  da  educação,

possuidores do conhecimento e da informação como matéria-prima do seu trabalho,

enfrentarem os desafios oriundos da informática educativa. Esses enfrentamentos

não significam a adesão incondicional ou a oposição radical às novas tecnologias no

ambiente escolar, mas, ao contrário, significam  conhecê-las criticamente para saber

de  suas  vantagens  e  desvantagens,  de  seus  riscos  e  possibilidades,  para

transformá-las em ferramentas e parceiros em alguns momentos, e dispensá-los em

outros instantes.

Essa  ação/postura  por  parte  dos  educadores  torna-se  urgente  e

necessária  por  ser  a  escola  uma  das  instituições  de  memória  social,  ponto  de

recepção e de troca com as demais instituições culturais, como forma de efetivar a

educação em sentido amplo. Sendo assim, a escola fundamental reveste-se de uma

dupla  responsabilidade  social:  de  um lado,  é  uma  mediação  indispensável  para
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cidadania  quando,  de modo sistemático e organizado,  atualiza  historicamente as

novas  gerações,  objetivando  municiar  os  indivíduos  de  elementos  culturais

necessários para viver em sociedade, ultrapassando o mero sentido de prepará-los

para o mercado de trabalho.

De outro lado,  faz-se necessário o estreitamento das relações entre

escola e sociedade, mediante a efetivação de canais de participação, como garantia

para a adesão da comunidade a um projeto de convivência integrada com os outros

espaços  sociais  e  as  novas  tecnologias,  como  necessidade  educacional  da

atualidade.

O  presente  capítulo  objetiva  examinar  os  avanços  e  desafios  no

processo de implantação da informática educativa na escola de ensino fundamental

pública,  tendo  como centralidade  a  capacitação  dos  professores  para  utilizarem

computadores,  como  ferramenta  de  ensino-aprendizagem,  e  as  mudanças  no

cotidiano  escolar  advindas  com  a  implantação  dos  laboratórios  de  informática.

Enfim, trata-se de apontar as possibilidades do computador nos contextos de ensino

e aprendizagem.

3.1 Sala de aula, biblioteca e laboratório de informática: atividades articuladas
ou justapostas?

O projeto de implantação de computadores nas escolas da rede púbica

municipal  não  previu  problemas  de  espaço  físico  e  de  instalações  das  escolas.

Apesar disso, as dificuldades para adequar e equipar a escola com computadores

não  constituíram  obstáculos  para   professores,  direção  e  comunidade,  que

demostraram   empenho  e  interesse  em  possibilitar  aos  alunos  o  acesso  à

tecnologia. 

A capacitação dos professores, objetivando desenvolver atividades de

ensino-aprendizagem nos laboratórios de informática, ficou a cargo dos técnicos da

Futurekids, consolidando assim, o acordo firmado entre a referida empresa e a SME.

O processo de capacitação, basicamente,  constituiu-se de duas modalidades de

ação: curso inicial e assessorias mensais nas escolas. 

O curso inicial visou a capacitação técnica dos professores, no sentido

de conhecer  e operacionalizar  a máquina,  como ferramenta auxiliar  no processo

96



ensino-aprendizagem. No primeiro módulo, além do curso técnico de computação,

foram  oferecidas  noções  de  informática  educativa,  para  que  o  conjunto  dos

professores  adquirissem três  competências  básicas:  domínio  técnico  operacional

dos  computadores,  procedimento  das  aulas  nos  laboratórios,  apresentação  dos

programas.  Essa  foi  a  estrutura  organizativa  do  curso  inicial  planejado  pela

Futurekids e pela SME, que contemplou os professores das 16 escolas municipais,

que iriam desenvolver atividades no campo da informática educativa. 

O segundo módulo restringiu-se  à  discussão das modalidades  e  da

utilização  dos  softwares  educativos.  Dessa  forma,  podemos afirmar  que  tanto  a

capacitação inicial como o acompanhamento mensal nas escolas tiveram um caráter

essencialmente  técnico-operacional,  não  só  porque,  para  a  grande  maioria  dos

professores, era a primeira vez que manuseava computadores, mas também, pela

qualificação de cunho técnico dos assessores. Assim, o curso inicial significou muita

angustia  para  os  professores  que  já  tinham  conhecimento  e  experiência  com

computadores, pois, freqüentaram um curso do qual eles já sabiam.   

O caráter técnico-operativo do curso e de todo processo de assessoria

deveu-se não só à inexperiência dos professores, como também ao desempenho

dos técnicos da empresa que, em grande parte, são técnicos em computação e

desconhecem a docência e a concepção pedagógica da rede, segundo consta a

avaliação da própria SME:

Não poderá fazer uma orientação pedagógica já que a proponente oferecerá
sua solução com cunho filosófico próprio e que não condiz com o nosso
pois, na implantação da Informática Educativa, a SME segue o Programa
Nacional  de Informática Educacional  de autoria do MEC. Esse Programa
prevê o trabalho de acompanhamento, assessoramento e capacitação dos
professores e que será realizado pelo  Núcleo de Tecnologia Educacional
que segue uma linha pedagógica que condiz com os princípios da Proposta
Pedagógica desta Secretária. (SME, 1998d: 5) 

Nesse sentido, a ação inicial no laboratório foi condicionada à formação

que receberam da empresa e às visitas semanais em cada escola.  Em síntese,

foram  os  técnicos  que  imprimiram  o  sentido  e  orientaram  as  ações  a  serem

desencadeadas pelos  professores,  no  interior  da  escola.  Dessa  forma,  todas  as

escolas receberam a mesma orientação, revelando-se no decorrer do processo uma

profunda desarticulação entre  as condições  de aprendizagem em cada escola  e

ritmos  diferenciados,  tanto  de  professores  como  de  alunos,  por  não  serem
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consideradas as diferentes realidades das escolas. 

Na  verdade,  a  capacitação  que  os  professores  receberam  permitiu

realizar  somente  as  atividades  descritas  no  programa  de  aula  apresentado  pela

empresa, mas o domínio para exercerem com autonomia as atividades com as novas

tecnologias de comunicação  parece ser uma  questão de tempo e de  capacitação

adequada que ofereça respostas, de forma efetiva, no campo didático-pedagógico.

Em apenas  seis  meses  de  uso  da  informática,  os  professoras  já  demonstraram

autonomia para criar e procuram assumir, cada vez mais, a responsabilidade sobre o

tema,  pois  sabem  que  não  pode  ser  produtiva  uma  aprendizagem  em que  as

atividades são produzidas por terceiros, externos ao ambiente escolar.  A entrevista da

professora do ciclo II é esclarecedora nesse sentido:

O ano passado a gente trabalhou com projetos, um projeto que a própria
empresa mandou pra gente. Então a gente copiava os objetivos, copiava tudo
e  ia  lá   simplesmente  e  reproduzia.  E  esse  ano  a  gente  adequou  o
computador, as informações nele contidas ao nosso conteúdo de sala. Então
a gente faz uma fixação daquilo que a gente faz aqui na sala, dos projetos
que nós desenvolvemos esse ano vieram programas adequados para cada
um deles: como meio ambiente, saúde, cidadania. E eles sempre deram uma
sugestão e a gente ampliava, fazia aquilo que achava melhor em sala com a
turma. Tanto que nesse último projeto nós desenvolvemos as atividades do
laboratório num programa que nem uma outra professora fez. Elas fizeram
num programa e a gente fez em outro. Como a gente sabia também, fez o
segundo módulo, a gente achou que podia avançar um pouquinho né, foi
muito bom. (Entrevista da professora do ciclo II, primeira etapa) 

Embora o computador ainda não seja uma realidade presente em todas

as escolas, vale destacar que, mesmo nas poucas escolas, públicas e particulares

em que se encontra, é utilizado muito mais como objeto propagandista de novos

métodos e de educação moderna do que, efetivamente, com uma proposta clara de

trabalho pedagógico. 

No decorrer do processo de instalação dos laboratórios de informática

na  rede  municipal,  a  Internet ficou  de  fora.   Alegou-se  a  inexperiência  dos

professores com tal ferramenta, de forma que o projeto se restringiu ao uso dos

computadores. 

A pesquisa evidenciou que, na rede municipal de educação, a introdução

da informática educativa foi totalmente alheia à participação dos professores, pois tal

projeto está submetido a uma empresa privada e ancorado no discurso falacioso de

oferecer serviços de qualidade à escola pública, e cuja  função é
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Montar “pacotes” de hardware  (a máquina) e software (os programas) e
vendê-los  como  solução  definitiva  para  as  necessidades  das  escolas.
Seguindo  esta tendência,  muitas escolas vêm adquirindo impulsivamente
tais “pacotes” para só então perguntar qual o uso que estes computadores
devem ter  na sua realidade concreta.  O que talvez,  venham a descobrir
tarde  demais  é  que  pacotes  prontos  podem  ser  ótimos  para  empresas
(mesmo  estas  vêm  percebendo  que  esta  idéia  é  discutível),  mas  são
desastrosas para a escola. (Gandim, 1996: 10; grifos no original )

A forma como o computador foi introduzido na escola impediu que os

professores  participassem  do  processo  de  implementação  dos  laboratórios,  ou

tivessem espaço para contribuir com suas práticas e conhecimentos profissionais.

Para Cardoso, 

É fundamental não perder de vista que o papel primordial da tecnologia é
servir ao homem. Desse modo, a educação tecnológica deve promover a
integração  entre  tecnologia  e  humanismo, não no sentido  de valorizar  a
relação  educação/produção  econômica,  mas  principalmente  visando  a
formação integral do indivíduo. (Cardoso, 1999: 219)

Assim, após a fase inicial  de incorporação de novas  tecnologias  na

escola pública municipal de Goiânia, os professores iniciam o trabalho docente nos

laboratórios, objetivando proporcionar aos alunos uma inter-relação entre conteúdos

de sala de aula e os computadores. 

No início da pesquisa, as primeiras observações evidenciaram que os

professores,  de forma geral,  partilhavam da idéia de que:  “as  novas tecnologias

utilizadas  em suas atividades trariam facilidade e, ao mesmo tempo, promoveriam

maior eficiência no processo ensino/aprendizagem”. Havia uma apressada aceitação

de que a introdução de novas tecnologias no contexto escolar, como um recurso

didático, modificaria o ensino, tornando-o mais eficaz e atrativo, especialmente nas

atividades  de  leitura   e  escrita,  e  dessa  forma,  os  computadores  ajudariam  a

conseguirem  rapidamente  melhores  resultados  no  processo  de

ensino/aprendizagem. 

A  partir  do  momento  em  que  se  envolveram  com  o  trabalho  no

laboratório,  a  idéia  inicial  dos  professores  mudou,  pois  durante  o  ano  letivo,

perceberam que lidar com as novas tecnologias aplicadas à educação é algo mais

complexo e apontaram vários outros aspectos que influenciam e determinam o seu

uso.  

Os  professores  apontaram  os  pacotes da  empresa  como  a  maior

responsável  por  essa situação, pois determinam as regras de operacionalização,

sem  considerar  as  experiências  dos  docentes.  A  metodologia,  inicialmente
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implantada em grande escala, manteve a escola e os professores fora do processo

de organização e planejamento dos conteúdos, habilidades, competências a serem

desenvolvidas no laboratório. Dessa forma, os técnicos em informática reduziram os

professores a meros executores de programas, descaracterizando assim, a função

social da escola.              

É importante ressaltar  que o trabalho no laboratório,  no tocante aos

conteúdos e metodologia, é de  inteira responsabilidade da empresa de informática

educativa,  contratada pela SME.  Na realidade, os professores,  em suas práticas

diárias,  fazem  uma  tentativa  de  integrar  os  conteúdos  entre  sala  de  aula  e  o

laboratório   de  informática.  Apesar  de  não  terem  autonomia  necessária  para  a

produção de atividades no laboratório, e por se tratar de um assunto ainda novo na

escola,  além  de  só  contarem  com  o  curso  mínimo   de  capacitação  técnico-

operacional do computador para dar aulas no laboratório, os professores buscam

autonomia  e  integração  dos  conteúdos,  sugerindo  atividades  que  acreditam  ter

maior sentido para os alunos. 

Os professores denunciaram, também, o alto custo dos equipamentos

e as condições do convênio com a iniciativa privada, sem uma proposta pedagógica

clara  e  construída  com  base  em  suas  reais  necessidades.  Ou  seja,  as  novas

tecnologias estão sendo usadas muito mais como marketing, como forma de atrair

mais alunos, desconhecendo os professores como agentes responsáveis pelo seu

uso. Assim, mais uma vez, o saber e a prática do professor não foram considerados

no processo de elaboração e implementação da informática educativa. 

O trabalho desenvolvido no laboratório de informática da escola pública

pesquisada possibilitou, a professores e alunos, uma experiência significativa, por

alterar aspectos subjetivos e objetivos da prática pedagógica que muito contribuem

para  o  desenvolvimento  do  aluno  no  processo  ensino/aprendizagem,  e  aos

professores, a ampliação das atribuições do seu fazer-pedagógico.

A motivação de alunos e professores para a aula de informática foi o

aspecto mais relevante presenciado durante a pesquisa.  Mesmo que, em alguns

momentos, o trabalho no laboratório se tornasse cansativo e repetitivo – em grande

parte devidos aos softwares inadequados e de baixa qualidade – a motivação dos

alunos era externada, antes mesmo de irem para o laboratório, quando comentavam

e indagavam com os colegas e professores sobre as tarefas a serem desenvolvidas

no laboratório. 
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Percebeu-se, também, que em dias de aula no laboratório, os alunos

eram  muito  mais  cooperativos,  o  que  contribuía  para  a  disciplina  e  o  melhor

aproveitamento do tempo na realização dos trabalhos planejados na sala de aula e

no laboratório. 

Nesse  sentido,  a  motivação  repercutiu  positivamente  na  regência  e

disciplina da turma, pelo fato de ser um menor número de alunos, a metade dos

alunos,  além  de  que,  os  alunos  interessados  em  participarem  das  aulas  no

laboratório  auxiliavam  os  professores  nos  encaminhamentos  necessários  aos

colegas com mais dificuldades, mantendo o mesmo ritmo de trabalho na turma.  

O uso de computadores contribuiu no desenvolvimento da leitura dos

alunos.  As mensagens exibidas na tela  de abertura dos programas exigia  a sua

decodificação, como condição para avançarem e executarem os próximos passos do

programa. Ao fazerem esse procedimento, desenvolviam a leitura.   

Os  alunos,  durante  as  atividades  com  os  computadores,  estão  em

contato com novas formas de acesso à leitura e à escrita, repletas de cores, sons e

movimentos e do sentido vertical  que a tela do monitor  proporciona.  Apesar dos

softwares utilizados  serem muito  simples,  se  comparados  aos  mais  sofisticados

disponíveis no mercado, apresentam recursos que despertam a sensibilidade dos

alunos  para  a  estética,  para  o  belo,  contribuindo  para  a  melhor  organização  e

apresentação de seus trabalhos.        

 Embora pareça muito simples essa constatação, caso seja traçado um

paralelo entre as exigências de outras mídias e o computador, como, por exemplo, o

livro didático, uma professora que valorize a leitura vai explorar esse elemento, mas,

outra, que não tem essa preocupação dificilmente exigiria a leitura do texto. Ou seja,

o uso do computador pelos alunos coloca como obrigatoriedade a habilidade de

leitura  como condição  para   continuarem abrindo  os  programas  e  chegarem no

objetivo desejado.

No  campo  da  escrita,  as  atividades  não  foram  desenvolvidas  e,

consequentemente, não despertaram o interesse do aluno. A infinidade de recursos

do editor de textos –  Word – no tocante à ortografia, sinônimos, antônimos e etc.,

não foi explorado, de forma que o trabalho se restringiu a selecionar figuras dos

aplicativos, montar paisagens e colorir. O interesse dos alunos era mudar o tamanho

da letra, inserir figuras, selecionar, movimentar objetos e colorir, enfim, usufruir de

todos as modificações e possibilidades que o computador oferece. 
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Parte das dificuldades apontadas diz respeito à limitada capacitação

dos professores no campo da informática e a dois outros fatores que, ao nosso ver,

condicionam  e  determinam  a  ação  de  professores  e  alunos  no  laboratório  de

informática.  Um dos fatores refere-se ao curto  tempo das aulas,  que acontecem

somente uma vez por semana, com duração de apenas cinqüenta minutos cada.

Isso torna a ação dos alunos cronometrada, direcionada, e algumas vezes, quando

retornam na semana seguinte já se esqueceram de alguns comandos operacionais. 

O  outro  fator  refere-se  aos  programas  fornecidos  pela  empresa  de

informática.  Alunos  e  professores  devem  cumprir  o  plano  de  trabalho

preestabelecido  em  seis  aulas,  e,  só  então  muda-se  o  software.  Com  isso,

dificilmente  os  professores  deixam  os  alunos  explorarem  as  potencialidades  do

computador.  São raras  as  vezes  em que  isso  acontece e  quando acorre,  é  um

prêmio para as duplas que já terminaram a ação programada para o dia. Nessas

ocasiões,  os  alunos  podem  explorar  programas  que  oferecem  atividades  como

jogos, desenhos e editor de texto, estabelecendo um contato mais livre   com as

tecnologias.

Esses fatores obrigam professores e alunos a ficarem diante da tela do

computador, preocupados em acertar os comandos, para não cometerem nenhum

erro, caso contrário, o andamento da aula estará comprometida e as conseqüências

serão desastrosas,  se ao  final  da  aula  os  alunos  não conseguirem concluir  seu

trabalho. Quando isso ocorre, há tumulto, pois os alunos reclamam muito e, para

convencê-los a salvar a tarefa em arquivo, e continuar na próxima aula,  exige dos

professores  um grande  poder  de  argumentação  e  negociação.  Assim,  o  que  se

iniciou como uma atividade prazerosa, termina em frustração de ambas as partes,

pois, professores e alunos têm que interromper o trabalho, sem concluí-lo. 

No  final  da  pesquisa,  observaram-se  mudanças  dos  professores

buscando  romper  com  a  subordinação  da  escola  à  empresa,  no  campo  dos

conteúdo-metodologias. Os professores passaram a exigir  programas ligados aos

conteúdos  de  seus  próprios  projetos  de  trabalho,  com temas  específicos  e  que

fossem  acessíveis  à  faixa  etária  dos  alunos.  A empresa  passou  a  selecionar  e

distribuir nas escolas softwares relacionados aos temas em estudo. 

Nesse  sentido,  os  professores  mesmo  não  tendo  participado  do

processo de implantação dos laboratórios e, com pouca experiência no campo da

informática educativa, implementam mudanças significativas, isto é, não aceitam os
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pacotes  prontos  e  acabados,  apresentados  pela  empresa  e  entendem  que  a

transformação que está ocorrendo em suas práticas, em virtude do uso das novas

tecnologias, necessita de maior qualificação. É importante ressaltar o empenho e

dedicação dos professores – alguns explicitaram em seus depoimentos a urgente

necessidade de aprenderem mais sobre informática educativa,  para integrá-la de

forma mais conseqüente em suas práticas cotidianas.

Constatou-se que a formação que os professores receberam não lhes

possibilitou ampliar suas capacidades para irem além das atividades propostas pela

empresa. Verificou-se que, em grande parte, seu trabalho cumpria simplesmente a

função  de  transmitir  o  conteúdo  aprendido  no  curso  de  formação,  embora  este

estivesse  desvinculado  dos  conteúdos  trabalhados  em sala,  caracterizando  uma

ação  conservadora, nos moldes tecnicistas da educação, o que em nada contribui

para fazer avançar as práticas pedagógicas escolares.

3.2 Informática educativa: um caminho a percorrer

 

O  atual  contexto  sócio-econômico,  profundamente  marcado  pelas

transformações no mundo do trabalho, pela redefinição do Estado e pelo grande

avanço  das  tecnologias  de  comunicação,  reivindica  um  novo  conceito  de

qualificação profissional,  não mais pautado em habilidades específicas, típicas de

um  determinado  posto  de  trabalho  ou  ocupação,  mais  sim,  com  uma  base  de

educação geral, sólida e ampla o suficiente para que o indivíduo possa, ao longo de

seu  ciclo  produtivo,  acompanhar  e  se  ajustar  às  mudanças  nos  processos

produtivos, que deverão se tornar cada vez mais freqüentes. 

Essa atual tendência impõe novas exigências às práticas pedagógicas,

tendo em vista que a velocidade da transmissão da informação pode facilitar, além

do  acesso  à   informação,  a  universalização  da  cultura  e  a  disseminação  do

conhecimento, colocando cada vez mais a  constante necessidade de aprendizagem

na sociedade, na escola e no próprio campo de trabalho, tendo como característica

fundamental as mudanças contínuas e intensas.

 Nesse sentido, observou-se que o trabalho pedagógico com as novas

tecnologias extrapolam as possibilidades pessoais dos professores. Em geral, o alto
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custo dessas tecnologias representa uma barreira para a maioria dos professores e

alunos  das classes populares.  De outro  lado,  sua  utilização  na escola  demanda

maior  disponibilidade  de  tempo  e  pesquisa  e  significa  que  os  professores

necessitam criar uma nova disposição para aprender. Além disso, a implantação de

novas tecnologias na educação não foi amplamente discutida com os professores e

seguiu  as  políticas  públicas  para  esse  fim,  cuja  centralidade  considera  as

orientações e interesses dos organismo internacionais e do mercado. 

As novas tecnologias no campo da produção, saúde, comunicação e

lazer  estão  sendo  empregadas  com  o  objetivo  de  superar  o  estágio  de

subdesenvolvimento  dos países.  Segundo as indicações dos  agentes financeiros

internacionais,  as  políticas  públicas  são  implementadas  e  direcionadas  para  a

modernização,  entendida  como  utilização  de  tecnologias  em  todos  setores  de

atividades da sociedade. Com esse objetivo, os governos e a iniciativa privada estão

fazendo grandes investimentos em tecnologia, buscando atingir estágios superiores

de  desenvolvimento  das  forças  produtivas  e  da  organização  política,  cultural  e

social. Assim, investe-se intensamente no uso das mídias, e busca-se divulgar as

maravilhas  da  modernização,  em  que  as  novas  tecnologias,  dentre  elas  o

computador e a Internet, apresentam-se como símbolo central. 

No  contexto  de  banalização  das  novas  tecnologias,  alguns  autores

apontam a qualidade da educação e a modernização da escola estritamente ligadas

à utilização dos novos equipamentos tecnológicos. Dessa forma, é grande a pressão

para que as escolas criem seus laboratórios, sem uma conseqüente reflexão sobre

sua função e a da escola, na atualidade. Tal concepção chega mesmo a neglicenciar

o papel do sistema escolar: 

A escola foi ultrapassada pelas empresas e pelas famílias, tendo perdido
seu papel de vanguarda e de hegemonia no ensino, ao mesmo tempo em
que precisa enfrentar um dos maiores problemas da educação que é, sem
dúvida, a grande velocidade da aquisição e obsolescência do conhecimento.
(Cardoso, 1999: 223)

O  sentimento  de  impotência  da  sociedade  diante  das  novas

tecnologias,  ligado  ao  fato  de  os  professores  não  estarem  preparados

adequadamente para operacionalizar  os computadores,  e ainda a sobrecarga de

trabalho, provocam sintomas de apatia e medo. Entretanto, isso não significa que os

professores  desprezem  a  tecnologia,  pelo  contrário,  demonstram  interesse  e
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vontade de serem competentes nessa nova atividade. 

A  literatura  sobre  formação  de  professores  e  reformas  educativas

evidencia que só se produzem efetivas mudanças, se incorporarem e oferecerem

aos professores oportunidades de refletirem sobre suas práticas e opinarem sobre

os mecanismos de mudança. O que se constatou na dinâmica de implementação

dos laboratórios de informática nas escolas municipais de Goiânia é que a formação

que  os  professores  receberam  não  permitiu  que  repensassem  suas  práticas  e,

ainda, os docentes não foram envolvidos no processo de elaboração do projeto. 

Os projetos  prontos e acabados impedem os envolvidos de refletirem

sobre  seus  objetivos  e  viabilidade,  ao  mesmo  tempo  que  criam  uma  aparente

segurança,  visto  que  as  aulas  já  vêm  prontas.  Vale  ressaltar  que  a  assessoria

prestada pela empresa não permitiu aos professores refletirem sobre suas práticas e

se tornarem agentes transformadores do contexto no qual estão inseridos. A nosso

ver, a formação e a assessoria que a empresa oferece à escola estão impregnadas

do modelo tecnicista de educação, em que os técnicos da empresa programam as

aulas e os professores são meros executores de pacotes. 

Não  podemos  imaginar  que  a  presença  das  novas  tecnologias  de

comunicação  na  escola  constitua  um  elemento  de  mudança.  Não  se  trata  de

substituição de técnicas até hoje utilizadas no processo ensino/aprendizagem como

o quadro e o giz, por outras técnicas inovadoras como computadores, ou uma aula

expositiva  elaborada  num programa  de  alta  resolução,  como  o  PowerPoint, por

exemplo.  Aliás,  uma nova  tecnologia  não  significa  a  superação  de  outra.  Basta

perceber o acentuado crescimento da difusão da informação por meio da televisão

nos últimos anos,  e,  nem por  isso,  reduziram-se a publicação  e o consumo de

notícias impressas como jornais e livros. Para Masetto, 

As técnicas precisam ser escolhidas de acordo com o que se pretende que
os  alunos  aprendam.  Como  processo  de  aprendizagem  abrange  o
desenvolvimento intelectual, afetivo, o desenvolvimento de competências e
atitudes, pode-se deduzir que a tecnologia a ser usada deverá ser variada e
adequada a esses objetivos. Não podemos ter esperança de que uma ou
duas técnicas, repetidas à exaustão, dêem conta de incentivar e encaminhar
toda a aprendizagem esperada. ( Masetto, 2000: 143) 

A implementação  de  uma  proposta  pedagógica,  que  responda  aos

anseios do cidadão atual,  passa pela necessidade de uma sólida formação inicial de

professores, pela melhoria das condições de trabalho, por melhores salários e um
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plano de carreira que recupere a dignidade profissional dos professores, garantindo

também, como direito, um plano de formação continuada. 

Para  que  isso  ocorra,  é  necessário  que  se  saiba  explicitar  as

contradições da sociedade e continuar a luta para garantir a educação como direito

do cidadão, para que esse, como sujeito, possa utilizar as novas tecnologias com

dignidade, pois como construção social, as novas tecnologias aplicadas à educação

vão depender do uso que dela se faz para a realização plena do ser humano.       

Uma formação de professores que contribua para mudanças positivas

no ensino/aprendizagem deve considerar a educação como um fenômeno complexo,

que  exige  um conjunto  de  medidas,  tanto  governamentais  quanto  da  sociedade

como um todo, no tocante à garantia dos direitos sociais e a uma formação que

ultrapasse a mera transmissão de  receitas, e que seja capaz de reunir elementos

constitutivos  da  prática  docente  e  resgatar  a  dignidade  profissional  tão  abalada

socialmente.

De outra forma, a relação ensino/aprendizagem continuará a mesma,

pois as novas tecnologias foram introduzidas na escola apenas com o caráter de

modernização, de objeto do futuro, para que alunos e professores possam melhor se

adaptar às condições de uma sociedade informatizada.  Isso em nada modifica a

relação ensino/aprendizagem, pelo contrário:

A existência de uma tradição dominante durante anos na teoria da educação
caracteriza  e justifica uma tecnologia educacional  apoiada na abordagem
empírico  analítica,  cujos  pressupostos  epistemológicos  provenientes  das
ciências  físico naturais  têm sido  transferidos  para  o campo das  ciências
sociais ou ciências da ação comunicadora. O conhecimento obtido a partir
destas pressuposições apóia-se na identificação de fatores, em descrições
da  realidade  objetivadas  e  em  explicações  funcionais  que,  em  geral,
procuram estabelecer uma tipologia de relações causa/efeito. (Pons, 1998:
58)

E continua o autor:

Com  essa  perspectiva,  desenvolveu-se  portanto,  uma  visão
instrumentalizadora  da  ciência  aplicada  à  realidade  educacional,  e  a
dimensão  prescritiva  daquela  é  assumida  pela  tecnologia  educacional.
Desta maneira, fica vinculada a idéia de proposta tecnológica a concepção
positivista, o que, efetivamente, tem dado origem a uma linha de trabalho
concretizada  em  formulações  amplamente  difundidas  (Skinnner,  1973;
Gagné  e  Briggs,  1974;  Briggs  et  al.  1973;  Geralach  e  Ely,  1979;
Romiszoswki, 1981; Chadwick, 1987). Esta abordagem costuma destacar os
meios entendidos  como dispositivos  ou instrumentos utilizados  com uma
finalidade instrutiva. (Pons, 1998: 58)
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Assim, a experiência dos professores com as aulas no laboratório não

desenvolveu  uma  percepção  diferenciada  na  produção  do  conhecimento.  Essa

estrutura está relacionada ao modelo de Ensino Assistido por Computador (EAC), 

no  qual  uma  tecnologia  informática  externa  ao  mundo  educacional  é
utilizada  com  uma  finalidade  formativa.  Esta  opção  origina  uma
transferência de tecnologias  advindas de outros campos, que podem ser
usados  no  âmbito  educacional.  Esta  abordagem  dificilmente  pode  dar
origem à inovações reais na educação. (Pons, 1998: 55)

As  novas tecnologias  estão sendo utilizadas  em grande  escala  nas

escolas públicas e privadas como uma versão computadorizada dos métodos de

ensino, característica central da instrução programada. Esta forma de utilização do

computador no ensino, também denominada exercício e prática, caracteriza-se por

colocar  a  máquina  ensinando  o  aluno.  É  uma  das  formas  de  utilização  mais

difundidas nas escolas, no ensino de fatos, conceitos ou habilidades  do contexto

curricular,  na  maioria  dos  casos,  atividades  caracterizadas  pela  execução  de

exercícios repetitivos e demonstrações (Oliveira, 1997: 118).

 A utilização das novas tecnologias, nessa perspectiva, apresenta como

desvantagem para a educação, o reduzido treino técnico de que necessita para o

seu  uso,  pois  os  professores  recebem  as  aulas  programadas  e  os  alunos

desempenham seu papel de aprendizes, diante de um software dirigido muito mais

ao entretenimento, animado com sons e imagens atraentes, do que um programa

pedagógico destinado à melhoria da qualidade do ensino. 

Nessa mesma linha,  a relação da escola pesquisada com a própria

SME  e  as  condições  que  foram  estabelecidas  no  convênio  com  a  Futurekids,

influenciam diretamente as práticas pedagógicas, fazendo com que professores e

alunos tenham que se ajustar ou repudiar novas  posturas, e não se   criam canais

efetivos de participação e negociação entre os envolvidos. 

Percebe-se  que  não  houve,  por  parte  da  SME15,  preocupação  em

equipar todas as escolas do município com laboratórios de informática. Mesmo nas

16 primeiras escolas contempladas, houve problemas de instalação dos laboratórios,

por  falta  de  espaço  físico.  Além disso,  a  falta  de  uma  política  que  assegure  a

continuidade do processo de informatização na rede municipal deixa os professores

15 Referimo-nos  à SME, por ter realizado a pesquisa em uma escola da rede municipal de Goiânia,
mas a situação pode ocorrer em qualquer órgão normatizador das escolas. 
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inseguros quanto ao futuro do programa, o que pôde ser constatado em todos as

entrevistas, a exemplo da professora do Ciclo I, que responde ao ser indagada sobre

a continuidade do projeto na escola:

Eu não estou bem a par não, mas acredito que vai continuar, eu espero que
continue  né?  porque  parece  que  o  contrato  que  a  prefeitura  fez  com a
Futurekids, foi por três anos. Então eu não sei se vai continuar, não sei o
que vai acontecer. Espero que continue. (Entrevista da professora do ciclo I,
segunda etapa) 

A longo prazo, a inconstância das políticas públicas educacionais e a

não-inclusão dos professores na elaboração de metas para a educação impedem

que  os  docentes  planejem  sua  ação  no  campo  da  informática  educativa.

Historicamente,  a  exclusão  da  comunidade  escolar  do  processo  de  definição  e

implementação  de  políticas  educacionais  mergulha professores  e  diretores  na

dúvida quanto à continuidade dos programas e, dessa forma, ao iniciar  um novo

mandato  os  esforços  são  concentrados  no  sentido  de  garantir  o  pouco  que  já

conquistaram.  Segundo  a  diretora,  a  preocupação  atual  é  sondar  novas

possibilidades para manter o laboratório  pois,

de  repente  perder  aquilo  que  já  tem  é  complicado.  Teria  que  estar
aumentando ou melhorando aquilo que você já conseguiu para a escola. O
contrato finda no ano 2000, mas tem outro projeto da SME em parceria com
o MEC. É essa possibilidade que estou sondando para ver se continuamos
com o laboratório. (Entrevista da diretora) 

Outro  fator  que  influencia  o  fazer-pedagógico  do  conjunto  de

professores  de  toda  rede  pública  municipal  é  o  montante  de  recursos16 que  a

prefeitura investe para manter 16 laboratórios em 16 escolas, o que representa uma

cobertura de apenas 10% do total de escolas da rede.  

Na realidade, para nós o laboratório veio favorecer muito! Só que a gente
tem  que  pensar  também  no  investimento  que  está  sendo  aplicado.  Se
fossemos parar  para pensar  nesse investimento,  eu acho que a SME,  o
prefeito tivesse organizado melhor esse contrato por três anos, daria para
ter comprado no mínimo uns oitenta mil computadores para distribuir para
todas  as  outras  escolas  municipais  que  não  foram  contempladas.
(Entrevista da diretora) 

Nesta mesma linha de raciocínio, a professora da primeira etapa do

Ciclo II, também é enfática ao declarar sua opinião sobre o convênio da SME com a

16 R$ 1.945.344,00, valor anual para aluguel, manutenção do equipamento e assessorias mensais.
Para maiores esclarecimentos, conferir o capítulo I deste trabalho.
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Futurekids. 

Foi  nos passado a informação que a Prefeitura  paga mil  reais  por  cada
computador. Então aqui na escola seria dez mil reais e isso não é anual é
mensal. Então, eu acredito que se a Prefeitura comprasse computadores e
mantivesse um convênio em termos de assistência técnica, e só preparo
dos  professores,  ela  gastaria  menos  e  sobraria  dinheiro  para  beneficiar
outras  escolas  municipais  que  ainda  não  tem  o  projeto  de  informática.
(Entrevista da professora do ciclo II, primeira etapa) 

O tom e o conteúdo das entrevistas revelam um certo mal-estar dos

professores, ao verem as verbas públicas sendo direcionadas para uma empresa

privada e, ao mesmo tempo, conviverem  cotidianamente com péssimas condições

de  trabalho,  falta  de  papel,  tinta  para  impressora,  livros  paradidáticos,  baixos

salários e falta de verbas para se capacitarem. Além disso, as preocupações não se

resumem somente com sua escola, mas com  toda a rede pública, demostrando

seriedade, compromisso e reivindicando rigor e seriedade na aplicação das verbas

públicas. 

Um elemento importante no sentido de inserir, no campo da informática,

mesmo que seja uma parcela ínfima de professores, diz respeito ao desenvolvimento

de sua auto-estima, pois se descobrem capazes de enfrentar novos desafios.  Em

geral, o primeiro contato da maioria dos trabalhadores com as novas tecnologias não

ocorre de forma espontânea, mas pelas exigências e circunstâncias do mundo do

trabalho. Com o quadro de professores da escola pesquisada, com poucas exceções,

também não fora  diferente.  Para  muitos  professores,  era  o  primeiro  contato  com

computadores e  foram obrigados, em um curto espaço de tempo, a se capacitar e

assumir o trabalho no laboratório de informática.  A fala da professora da segunda

etapa do ciclo I expressa bem esse sentimento:

Olha! quando nós fomos chamadas para fazer o curso, eu até achei que eu
não tinha vocação, que não ia dá conta, que isso  não fazia parte da minha
formação. (Entrevista da professora do ciclo II, primeira etapa)

O sentimento  de medo e de recusa dos  professores  em assumir  o

computador  como  um  novo  aliado  em sua  prática  profissional,  em  um  primeiro

instante, significa colocar-se na situação da aprendiz. Isso redefine suas atribuições

e desestrutura a concepção de função social que cada professor construiu ao longo

de sua profissão. Conforme descreve Grinspun (1999: 32), 
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No momento atual, em que estamos observando uma série de mudanças
em todos os campos da sociedade, há que se pensar na educação mais
contextualizada possível considerando as causas e os fatos que ocorrem no
seu  cotidiano.  As  rupturas  nas  relações  desse  contexto  vão  sendo
inevitáveis, muito embora desconfortáveis e dolorosas.  

A análise  das  entrevistas  e  das  observações  dos  professores,   em

exercício  no  laboratório  de  informática,  revelou  um  forte  grau  de  instabilidade

emocional dos professores diante dos computadores, sobretudo, quando se tratava

da  troca de  programas ou de introduzir  um novo  software.  Esta  situação revela

insegurança  dos  professores  quanto  aos  conteúdos  e  aos  procedimentos

operacionais e,  em decorrência,  dependência dos técnicos da Futurikids.

Silva (1997), ao estudar a introdução de computadores nas escolas,

depara-se, também, com situação semelhante e assegura que: 

A submissão pode ser o resultado da própria forma como o professor tem
incorporado  a  pouca  valorização  que  sua  profissão  vem  recebendo  em
nossa sociedade.  Em geral  o professor  não participa  da concepção dos
novos projetos e na elaboração de estratégias para implementá-los. (Silva,
1997: 75)

Essa  tendência  parece  responder  aos  elementos  determinantes  do

medo  e  da  ansiedade  dos  professores  na  fase  inicial  de  implantação  dos

computadores na rede municipal  de Goiânia.  O fato dos  serviços  de informática

educativa serem terceirizados, não só excluiu os professores das discussões sobre

implementação e capacitação, como também, os levou a se adequar ao projeto da

empresa, sem conhecer previamente a sua proposta de trabalho.

A exemplo disso, a professora do ciclo I relata como ficaram sabendo

da proposta de uso do computador na escola: 

Fiquei  sabendo  através  do  ofício.  Veio  o  ofício   e  um  convite  para  o
lançamento  da  proposta.  Logo  eles  (SME),  pediram  para  agendar  os
professores que deveriam fazer o curso de capacitação em primeira mão.
Aí, o primeiro curso começou nas férias, se não me engano em julho e lá
que  a  Futurekids apresentou  como  seria  o  trabalho.  (Entrevista  da
professora do ciclo I, primeira etapa)

Apesar de os professores terem recebido um curso básico da empresa,

para operacionalizar os computadores, esta pesquisa não constatou uma reflexão

sistematizada dos professores no tocante ao papel do computador e seu poder de
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interferir na relação ensino/aprendizagem. Ao contrário, os professores recebem da

empresa os módulos de aulas e os aplicam.  Vale ressaltar que alguns professores

já adaptam os módulos recebidos à sua necessidade de trabalho, considerando a

idade e o desenvolvimento dos alunos.

 Nas  empresas,  a  informática   proporciona   um  processo  de

automação, em que, cada vez mais o trabalho humano é substituído pela máquina,

enquanto na escola esse fator se reverte em mais trabalho para o professor. Porém,

os professores, em suas práticas diárias, trabalhando com computadores, passam a

vê-los como um aparelho necessário para a escola, no que se refere à  valorização

da escola por parte dos professores e da comunidade. 

Com  o  laboratório  aumentou  mais  um  planejamento  semanal.  A  gente
durante  as  aulas  no  laboratório  tem que  ficar  ali  em  pé  o  tempo  todo,
andando, olhando, mas mesmo assim eu prefiro dar um dia todinho de aula
no laboratório do que aqui  na sala de aula.  A gente vê os alunos assim
como se diz,  o olhinho brilha mais quando eles vêm, não em termos de
máquina  de  nada,  mas  quando  eles  vêm  as  novidades  no  computador.
(Entrevista da professora do ciclo II, primeira etapa)

Já  a professora da segunda fase do ciclo I, que lida pela primeira vez

com o computador, embora admita a importância do laboratório na escola, possui

uma visão diferenciada sobre as aulas de informática. A esse respeito declara: 

O laboratório apenas nos ajuda, nos auxilia naquele conteúdo que a gente
trabalha  dentro  de  sala  de aula.  A gente  vai  pro  laboratório  para  que  a
criança  possa  ali  desenvolver  também  as  suas  atividades.  Então,  o
computador só vai auxiliar a criança, ele não vai ensinar e nem é de lá que
parte.  Parte  é  da  sala  de  aula  o  conteúdo  que  ele  vai  trabalhar  no
laboratório. (Entrevista da professora do ciclo I, segunda etapa )

Percebe-se  que  os  dois  depoimentos  comungam a  visão  de  que  o

laboratório representa  um espaço importante para o desenvolvimento de atividades

e  auxilia os alunos em sua aprendizagem. No entanto, a última declaração  enfatiza

o espaço da sala de aula como  indispensável para a produção do conhecimento,

valorizando assim, a relação professor/aluno/conhecimento. Nesse mesmo sentido

posiciona-se  Moran (2000: 28): 

Com  ou  sem  tecnologias  avançadas  podemos  vivenciar  processos
participativos de compartilhamento de ensinar e aprender (poder distribuído)
por meio da comunicação mais aberta, confiante, de motivação constante,
de  integração  de  todas  as  possibilidades  da  aula-pesquisa/aula-
comunicação,  num processo dinâmico e amplo de informação inovadora,
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reelaboradora pessoalmente e em grupo, de integração do objeto de estudo
em todas  as dimensões  pessoais:  cognitivas,  emotivas,  sociais,  éticas  e
utilizando todas as habilidades disponíveis do professor e do aluno.  

De  modo geral, a integração dos computadores na escola significou

mudanças  na  prática  cotidiana  dos  professores,  alunos  e  pais.  Como  afirma  a

diretora:

Houve  um  desenvolvimento  em  todos  os  aspectos,  a  gente  sente  uma
melhoria  inclusive  no  índice  de  evasão  escolar.  Tem aluno  que  vem  de
bairros  distantes,  para  estudar  aqui  na  escola,  que  não  falta,  que  não
desistiu, apesar de todos os problemas. (Entrevista da diretora)       

A grande influência das novas tecnologias no campo sócio-econômico,

além de facilitar algumas atividades produtivas e de serviços nos diversos campos

da  atividade  humana,  reflete-se  diretamente  na  representação  que  as  pessoas

fazem delas mesmas e do mundo. Há no imaginário social a idéia de que utilizar as

novas tecnologias é estar atualizado e, portanto, estar garantindo parte do futuro e

do statu quo  que isso representa. 

No entanto, embora seja grande o fascínio pelas novas tecnologias, por

parte dos professores e população em geral,  os professores ainda desconhecem,

em profundidade, as possibilidades de utilização dessas tecnologias na educação.

Esse, desconhecimento por parte dos professores é decorrente de uma capacitação

deficitária que lhes é oferecida, tanto pela empresa quanto pelos cursos de formação

nas universidades ou nos cursos de magistério. 

Assim,  uma  nova  tecnologia  introduzida  na  escola,  no  caso  o

computador, para a grande maioria dos professores, era um mito, algo fora de sua

realidade, de sua vocação, causando  medo, que, entretanto, precisava ser vencido,

o que se  justifica pelo crescente uso que a sociedade faz dele fora da escola. 

Por outro lado, as pressões  no campo educacional para implementar

as novas tecnologias, como condição para melhorar a qualidade do ensino, somado

ao medo dos professores em ficarem ultrapassados em sua prática docente, criam

dessa forma, as condições de envolvimento com as novas tecnologias.  Segundo

Grispun (1999: 30), 

A educação  ocupa  nesta  sociedade  moderna,  junto  com  a  ciência  e  a
tecnologia,  um  lugar  de  destaque,  principalmente  se  identificarmos  na
educação uma dimensão básica na formação do sujeito, na qualificação dos
recursos humanos requeridos por um novo modelo de desenvolvimento. 
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Assim, a pressão da sociedade em incorporar as novas tecnologias ao

campo da educação não recai somente sobre a prática dos professores. Existe, por

parte dos governantes e dos empresários do ramo educacional, um sentimento de

atraso,  e  uma concepção de que  escola  boa tem muita   tecnologia e,  portanto,

melhor será a ensino oferecido.  Dessa forma, a incorporação das tecnologias na

escola,  hoje,  parece  ser  imperativa,  sobretudo  aquela  que  envolve  o  uso  dos

computadores. Qualquer escola sente-se pressionada a comprá-los e oferecê-los a

seus alunos, sob pena de ser taxada de antiquada. 

Outra questão recorrente é a histórica relação entre público e privado

no campo da educação básica  brasileira  que,  nos marcos  da legislação,  parece

claramente definir a destinação das verbas públicas e gestão democrática da escola

pública. Porém, vale ressaltar que novas estratégias de ampliação dos interesses

privados na educação básica estão sendo ativadas no seio da educação pública.

Uma estratégia amplamente difundida e promissora para as empresas

diante  de  uma  escola  pauperizada,  sem  recursos  didáticos  e  pedagógicos  é  a

comercialização de produtos educativos diretamente com o Estado, bem como com

alunos e professores, de modo que a produção de solftware, vídeos, jogos, etc., tem

sido o grande filão dessa nova investida do privado sobre o público.

Nesse sentido, a entrada do capital privado nas escolas, por meio do

fornecimento em grande escala de produtos educativos,  por meio de contratos e

parcerias  aparentemente  despojados  de  interesses,  carrega  consigo  as  relações

sociais capitalistas para o seio da escola pública.

Além  disso,  a  garantia  de  acesso  a  mais  informações,

necessariamente, não significa o aumento de conhecimento. É preciso que haja uma

formação crítica dos usuários das novas tecnologias, na recepção e processamento

das informações. Isso significa que a formação de professores não pode restringir-se

somente  à  utilização  das  máquinas  tecnológicas.  Deve  ser  pensada,  porém,  no

contexto social em que as novas tecnológicas estão inseridas, pois elas interferem

diretamente no processo de socialização dos indivíduos.  

Estamos vivendo, no momento, no campo da formação de professores,

o aligeiramento e a capacitação em serviço que dificilmente, levarão à construção

de posturas críticas diante do mundo das imagens, divulgadas amplamente pelas

novas tecnologias da informação, bem como a que os professores se posicionem
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criticamente, em outros campos,  como o econômico e o político,  por exemplo, e

também, na construção de sua identidade profissional.        

Entretanto,  o  quadro  atual  das  políticas  educacionais  aponta   a

formação  dos  professores  como  elemento  fundamental  na  estratégia  de

reorganização do processo de acumulação capitalista. São vários os cursos nessa

direção,  como  o  apresentado  pela  Resolução  no 2/97(esquema  I)  do  Conselho

Nacional  de  Educação  (CNE),  que,  institucionalizado,  pela  LDB,  em  1996,

estabelece  a  formação  pedagógica  para  qualquer  graduado/bacharel  que  queira

atuar na educação básica.  

Neste sentido, as políticas de formação no país,  desde os anos 80,

procuram ajustar a escola à restruturação produtiva, com ênfase na  qualidade da

educação, que na concepção do Banco Mundial, é determinada por vários fatores,

dentre  os  quais,  o  tempo  de  instrução,  os  livros  didáticos,  as  tecnologias  de

comunicação  e  a  melhoria  do  conhecimento  dos  professores.  Essa  formação

privilegia  a  capacitação  em  serviço  sobre  a  formação  inicial  e  estimula  as

modalidades de ensino a distância, por meio das novas tecnologias. 

Freitas  (1999),  ao  analisar  as  políticas  atuais  de  formação  dos

professores da educação básica, adverte que: 

Há hoje uma consciência generalizada de que a formação de professores é
um desafio relacionado com o futuro da educação básica, esta, por sua vez,
intimamente vinculada com o futuro de nosso povo e a formação de nossas
crianças,  jovens  e  adultos.  No  entanto,  as  perspectivas  de  que  essa
formação ocorra em bases teoricamente sólidas e fundada nos princípios de
uma formação de qualidade e relevância social, são cada vez mais remotas
no quadro das políticas educacionais implementadas. (Freitas, 1999: 29)

Não é possível pensar a prática docente e a sua identidade profissional

sem refletir, antecipadamente, sobre a pessoa do professor no tocante à sua história

de vida e  à sua formação profissional,  a qual  não se dá apenas durante  o  seu

percurso  nos  cursos  de  formação  de  professores,  mas,  é  permanente  e  ocorre

durante todo o seu caminho profissional, dentro e fora do ambiente escolar.

A forma como cada um constrói  a sua identidade profissional define

modos distintos de ser professor,  marcados por valores educativos próprios, pela

adoção de métodos e práticas que dizem respeito à  maneira de ser, pelas escolhas

pessoais de reflexão e ação em um processo individual e coletivo, marcados por

tensões, graças ao quais cada um se apropria do sentido e da história pessoal e
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profissional da categoria. 

Nesse  sentido,  antes  de  tudo,  é  necessário  garantir  ao  professor

oportunidades de conhecimento e de reflexão sobre sua identidade pessoal como

profissional docente, seus estilos e seus anseios. Por outro lado, é preciso que esse

profissional  tenha  tempo  e  oportunidade  de  familiarização  com  a  informática

educativa,  suas  possibilidades  e  limites,  para  que,  na  prática,  faça  escolhas

conscientes sobre o uso das formas mais adequadas ao ensino de determinado tipo

de  conhecimento,  em  um  determinado  nível  de  complexidade,  para  um  grupo

específico de alunos e no tempo disponível. A diferença didática não está no uso, ou

não,  das  novas  tecnologias,  mas  na  compreensão  da  lógica  que  permeia  a

movimentação entre saberes na atual estágio da sociedade.

Na  escola  pesquisada,  os  professores  lamentam a  baixa  qualidade

didática dos programas comercializados e introduzidos como pacotes pedagógicos

na  escola.  Contesta-se  a  ausência  dos  educadores  como  produtores  desses

programas e softwares, em geral produzidos por técnicos que não têm experiência

no  campo  educacional,  às  vezes  impostos  e  apresentados  como  salvação  da

educação,  causando  insegurança  e  ansiedade  nos  professores.  Intimidados,  os

professores, por desconhecerem os fundamentos técnicos, raramente são ouvidos

em suas queixas e se submetem aos técnicos e aos programas de baixa qualidade

por eles produzidos.

Uma das possibilidades, assinaladas pelos professores nas entrevistas,

é a de que os cursos de formação de professores se preocupem em lhes garantir

essas novas competências. Que, ao lado do saber cientifico, do saber pedagógico,

seja oferecido ao professor a capacidade de ser agente produtor, operador e crítico

das tecnologias empregadas no ensino-apredizagem.

Constatou-se que o laboratório de informática redimensionou o espaço

da sala de aula. Os procedimentos realizados pelos alunos e professores no próprio

espaço físico da sala de aula, com divisão de grupos e planejamento das atividades

para o laboratório e a ida para biblioteca foram ressignificados. Em resumo, é o

próprio espaço físico da sala de aula que também se altera nessa nova dinâmica.

A diversidade de atividades, de deslocamento e mesmo de trabalhos

no laboratório não se alternam com momentos em que se discutam, em equipe, os

resultados de suas interações com os computadores ou com as demais atividades

desenvolvidas na escola, permanecendo atividades estanques. Essa movimentação
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e reorganização da sala de aula criou uma nova distribuição de espaço e uma nova

relação de tempo sobre o qual os professores necessitam urgentemente refletir. A

exemplo  disso,  as  atividades  na  biblioteca  não  estão  articuladas  a  essa  nova

dinâmica, de modo que os alunos  esperam na biblioteca sua vez de irem para o

laboratório.

A formação de professores com capacidade de inovar,  de identificar

problemas, encontrar as suas soluções e implementá-las é, assim, um imperativo

para o desenvolvimento da informática educativa, além de ser condição necessária

para a construção de uma sociedade democrática. 

Nesse sentido, a inovação tem um valor estratégico do ponto de vista

educacional. A demanda de um novo tipo de formação põe como desafio para os

educadores  a  transformação  dos  currículos,  das  metodologias  de  ensino  e  da

estrutura administrativa em vigor nas escolas, até agora denominados pelo objetivo

de  formar  pessoas  capazes  de  simplesmente  operar  com  tecnologias  já

estabelecidas.  Em outras palavras,  para formar pessoas inovadoras é necessário

educadores  inovadores  e  com  capacidade  de  buscar  superações  no  próprio

processo de inovação, que ocorre em outras áreas de atividade humana. 

A literatura  especializada  aponta  que  as  novas  tecnologias  têm em

comum o fato  de nascerem em áreas não abarcadas totalmente por  uma única

disciplina,  ao  contrário,  são  de  natureza  essencialmente  interdisciplinares  e  têm

nascido comumente em suas interfaces, de forma que é condição necessária que se

supere  a  justaposição  de  disciplinas  e  espaços  escolares  em  compartimentos

estanques, segmentados entre a formação geral de natureza científica e humanista

e  a  formação  especial  técnica,  como  historicamente  se  constitui  o  processo  de

escolarização brasileira. Portanto, o desafio aos educadores é estabelecer currículos

fundamentados na inter-relação entre as diferentes disciplinas e atividades, de tal

modo que as preocupações com o homem e a natureza façam parte de todas as

ações desenvolvidas.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente
é no meio da travessia.

     Guimarães Rosa

O objetivo deste trabalho foi investigar o processo de implantação da

Tecnologia  Educacional  nas  escolas  públicas  municipais  de  Goiânia,  diante  das

transformações  no  mundo  do  trabalho,  na  economia,  na  política  e  na  cultura,

conseqüências do avanço tecnológico ocorrido nas ultimas décadas do século XX. 

A pesquisa procurou  entender  as  mudanças  no campo pedagógico,

decorrentes da introdução das novas tecnologias à prática educativa.  Para tanto,

consideraram-se  alguns  aspectos  fundamentais  da  prática  docente,  tais  como  a

formação dos professores,  as condições político-estruturais para implantação dos

laboratórios, a participação dos professores no processo, e por fim, a relação dos

alunos, dos pais e da comunidade escolar em geral, como aspectos importantes na

relação ensino/aprendizagem. 

Assim,  discutiu-se  o  significado  político-pedagógico  da  informática

educativa  nas escolas da rede municipal,  considerando os professores  em suas

práticas cotidianas como os principais agentes do processo educativo, que merecem

estar na centralidade das discussões sobre a educação. 

Nesse sentido, decidiu-se enfocar o convênio de prestação de serviços

entre  a  SME  e  a  Futurekids,  como  nova  estratégia  de  apropriação  das  verbas

públicas  que,  em  vez  de  beneficiar  as  escolas  públicas,  acentua  ainda  mais  a

exclusão e contribui para aumentar o seu empobrecimento, a medida  que favorece

muito mais a iniciativa privada. 

A pesquisa evidenciou o empenho dos professores,  direção, quadro

administrativo da escola e da comunidade em geral, para implementar a informática

na escolas, reestruturando e adequando os espaços físicos da escola e criação da

biblioteca,  objetivando  garantir  o  acesso  às  novas  tecnologias,  como  recursos

didáticos, aos alunos das classes populares. 

No  entanto,  os  professores  criticaram duramente  a  forma  como  foi
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implantada a informática educativa nas escolas municipais. Apontaram como pontos

negativos,  as  condições  acordada  entre  a  SME e a  Futurekids,  o alto  custo  do

projeto,  o  não-beneficiamento de todas as  escolas,  os  softwares  e  a  formação

estritamente técnica,  em detrimento da concepção político-pedagógica da própria

Secretaria Municipal de Educação. 

A introdução dos laboratórios de  informática educativa aconteceu de

forma vertical. A SME, apesar do parecer contrário dos profissionais que respondem

pelo Departamento de Ensino da própria Secretaria, no que refere-se ao aspecto

político-metodológico da Futurekids, firmou convênio e implantou os laboratórios em

16  escolas.  Além  disso,  essa  implantação  introduziu  uma  nova  dinâmica  na

organização  do  espaço  físico  das  escolas.  Novos  horários  foram  determinados,

criaram-se  mais  um  planejamento  e  uma  nova  dinâmica  na  administração  dos

tempos das aulas. Todos esses procedimentos contribuíram para que os professores

desenvolvessem ações coletivas de organização no interior da escola, objetivando

oferecer a todos os alunos o acesso ao laboratório  de informática,  uma vez por

semana. 

A introdução das novas tecnologias na escola municipal  de Goiânia,

confirmou  a  forma  como,  historicamente,  as  políticas  públicas  destinadas  à

educação, são implementadas, isto é, impostas por decisões vindas de cima para

baixo. Os professores não foram chamados a participar da elaboração do projeto.

Apesar de seu grande empenho para instalarem a informática na escola,  coube-lhes

simplesmente  organizar  seus  horários  para  aprenderem a  lidar  com  os

computadores e ministrarem suas aulas nos laboratórios.

Para iniciar as atividades no laboratório, os professores freqüentaram

os cursos  oferecidos  pela  empresa.  Os  cursos  possibilitaram o domínio  técnico-

operacional  do  computador  e  não  permitiram  avançar  em  discussões  que

possibilitassem os envolvidos refletir sobre suas práticas educativas. Portanto, não

contribuiu para uma mudança significativa no cotidiano escolar e, dessa forma, os

laboratórios foram subtilizados, ainda pior, nos moldes tradicionais de ensino. 

Em  um  segundo  momento,  com  o  domínio  dos  professores  sobre

alguns  comandos  básicos  de  operacionalização  do  computador,  os  professores

passaram a exigir que a empresa elaborasse os planos de aula, considerando os

projetos que a escola estava trabalhando em sala. Iniciou-se, assim, uma mudança

no planejamento das aulas,  pois a empresa passou a considerar  os projetos da
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escola,  selecionar  softwares mais  adequados  que  atendessem  às  reais

necessidades dos professores. 

Nessa  mesma  linha,  os  professores  passaram  a  criticar  o  alto

investimento  da  prefeitura  no  projeto  e  sugerir  ações  mais  coerentes  para  a

informatização em todas as escolas municipais. Conforme seus argumentos, não era

preciso ser economista, nem técnico em planejamento, para saber que um terço do

dinheiro  gasto  no  projeto  de  informatização  daria  para  comprar  computadores  e

equipar  todas  as  escolas  municipais,  sobrando  ainda  dois  terços  para  serem

aplicados  em  projetos  de  formação  dos  professores  e  manutenção  dos

equipamentos, que passariam a pertencer às escolas. 

Durante  a  pesquisa,  foi  possível  observar  diferentes  momentos  da

introdução  da  informática  educativa  na  escola  municipal,  que  constatam  as

afirmações feitas anteriormente. O primeiro refere-se à ausência de discussões com

os professores sobre  como e  para que utilizarem os computadores no ensino.  A

chegada  dos  computadores  provocou  uma  situação  nova no  cotidiano  escolar,

impondo a necessidade a muitos professores de aprenderem a lidar com as novas

tecnologias. O contato com uma linguagem própria da informática, como site,  web,

software, além das partes integrantes do computador como mouse, CPU, monitor e

os  novos  instrumentos  eletrônicos  como  CD  ROM,  disquetes   dentre  outros,

ocasionou tensões e ansiedade nos professores. 

A superação das dificuldades técnicas operacionais, enfrentadas pelos

professores  na primeira  fase,  contribuiu  para  ampliar  o  seu conhecimento  sobre

novas  tecnologias  e  forjou  novos  horários  de  trabalho  e  novas  estratégias  de

organização para atender aos alunos no laboratório. 

A  implantação  da  informática  na  escola  pesquisada  valorizou-a  e

ressignificou-a na comunidade e em outras escolas municipais que não receberam

computadores.  Essa posição fez com que os pais readquirissem a confiança na

escola,  mantendo  seus  filhos  matriculados,  o  que  pode  ser  confirmado  com  o

aumento do número de matriculas no ano de 199917.  Para os professores das outras

escolas que ficaram de fora do projeto, a introdução de tecnologias representava

fator de mudanças e modernização da escola. No entanto, os professores da escola

equipada com informática não se sentiam assim. Por varias vezes, declararam que a

escola  continuava  a  mesma.  O  fato  de  terem  recebido  os  computadores  para

17 Cf. tabela 2, capítulo I.
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trabalharem a informática não significava uma mudança geral na forma de ser da

escola. 

Apesar de não discutirem sistematicamente a introdução da informática

na escola, desenvolveu-se, por parte dos professores, a postura de que o simples

fato das novas tecnologias estarem na escola, não significa que haja mudança. Os

professores  têm  consciência  de  que  necessitam  de  uma  formação  adequada  e

maiores experiências com essas tecnologias. A formação que receberam não lhes

possibilitou  alçar vôos maiores no processo educativo com novas tecnologias, pois

estavam limitados a executarem as aulas preparadas pela empresa. Além disso, os

professores ficavam muito inseguros de  investirem na formação para lidar com as

tecnologias na escola, por não terem certeza se o projeto continuaria após o ano

2000, quando ocorreria o fim do convênio e mudança na administração municipal

com a posse do novo prefeito eleito. 

Constatou-se que, passados quase vinte anos do primeiro seminário de

informática educativa, realizado no Brasil, muito pouco  se avançou em termos de

implantação  de  tecnologias  de  comunicação  na  escola  e  da  participação  dos

professores nesse processo. 

A informática educativa vem sendo implementada nas escolas públicas

com duas modalidades distintas. A primeira caracteriza-se por projetos do governo

Federal,  por  meio  de  políticas  públicas  como  o  Proinfo.  Esta  iniciativa  ainda  é

limitada  e,  mesmo  com  o  alto  investimento  aplicado  na  compra  de  cem  mil

computadores, somente 13,4% das escolas publicas receberam computadores em

todo o Brasil. 

A  segunda  modalidade,  e  também  utilizada  em  grande  escala,

caracteriza-se pela implantação da informática por  meio  de convênios assinados

entre escolas e iniciativa privada. Empresas de informática,  vendo na escola um

espaço  importante  para  difundir  o  uso  de  novas  tecnologias  e  formar  futuros

usuários,  investem  em  pacotes  pedagógicos de  informáticas  e  implantam

laboratórios nas escolas. Este tem sido o modelo de implantação mais usado nas

escolas particulares.  Nesse caso, o custo da informatização,  na maioria  dessas

escolas, são repassados para a mensalidade dos alunos. 

A experiência relatada nesta pesquisa refere-se à segunda experiência

para  implantação  de  informática  educativa,  realizadas  por  meio  de  convênio  no

município de Goiânia. Em ambos os casos foram realizados convênios de prestação
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de serviços com a iniciativa privada. Com base nas entrevistas,  infere-se que os

professores, além de  considerarem importante  o uso das novas tecnologias, lutam

no seu dia-a-dia pelo fortalecimento da escola pública, para que as verbas públicas

sejam aplicadas na escola pública. 

Observou-se  que  o  ato  autoritário  da  SME  ao  implantar  as  novas

tecnologias nas escolas teve sérias conseqüências. Esse ato resultou em maiores

dificuldades dos professores em incorporar as novas tecnologias como instrumento

pedagógico que contribuísse para a melhoria da qualidade do ensino. Assim, esses

recursos tecnológicos, como os computadores, em um primeiro momento, assustam

os professores pelos altos custos de aquisição e manutenção. Pelo fato de ser um

recurso novo e de os professores ainda não terem sistematizado as discussões e

experiências  sobre a utilização de computadores na relação ensino-aprendizagem,

esses instrumentos são subtilizados nas escolas. As declarações dos professores

entrevistados enfatizam o distanciamento entre as aulas, o laboratório e o restante

das atividades realizadas na escola como um dos principais  problemas a serem

enfrentados pelos professores.

A capacitação  dos  professores  parece  ser  uma  das  questões  mais

importantes e problemáticas no processo de implantação da informática educativa.

Se, de um lado, existem professores que não se acham devidamente preparados

para utilizarem as novas tecnologias, de outro, o modelo de treinamento oferecido

pela  empresa não  proporcionou  nem mesmo o domínio  operacional  técnico que

garantisse aos professores segurança nas ações desenvolvidas no laboratório de

informática.  Tal  capacitação revelou-se insuficiente  para  os professores  em suas

ações no laboratório, evidenciando a falta de habilidades na operacionalização das

aulas  no  laboratório.  O  treinamento  e  a  constante  assessoria  prestada  pela

empresa,  proporcionaram  aos  professores  simplesmente  um  conhecimento

superficial sobre como utilizar esse ou aquele software e, quando um novo programa

é  instalado  torna-se  necessário  novas  explicações  dos  assessores  para  que  os

professores utilizem o programa. 

Essa  relação  de  dependência   da  empresa  de  informática  com  os

professores materializa-se em um processo de subordinação dos professores às

determinações técnicas e pedagógicas da empresa. Parece que  a iniciativa do SME

em implantar a informática educativa por meio do convênio com a iniciativa privada,

em última instância, favoreceu a apropriação de verbas públicas à iniciativa privada.
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Esse procedimento colocou a escola pública  submissa à empresa privada e não

contribuiu  para  a  qualificação  da  prática  docente  centrada  na  construção  da

cidadania e, simplesmente, repetiu  uma antiga estratégia entre Estado e iniciativa

privada  há  muito  já  denunciada,  ou  seja,  intermediar  os  interesses  das  classes

dominantes, associando-se a eles e criando condições para a reprodução da força

de  trabalho  pelas  regras  de  submissão.  As  políticas  educacionais  tiveram papel

importante na manutenção da ordem social, na dominação de corpos e mentes  e na

exclusão social (Brito, 1999: 134).

Atualmente, a interferência de organismos mundiais, como o FMI e o

Banco Mundial, amplia esta relação e determina diversas propostas para os diversos

níveis de ensino nos países em desenvolvimento. Faz parte dessas propostas, a

revisão  do papel  do  Estado  na educação,  quando este  deixa  de ser  o  principal

executor e passa a constituir-se em uma instância coordenadora e controladora de

projetos, com o objetivo de implementar as propostas de organismos mundiais, para

que o processo de mundialização se efetive. 

Em outras palavras, o Estado está se desobrigando de criar políticas

públicas  educacionais  que  garantam  às  classes  populares  o  direito  de  se

constituírem como cidadãos,  transferindo  para  o  mercado a  responsabilidade de

garantir sua formação. Nessas condições, acentua-se mais ainda a exclusão, e a

educação sai do campo do direito, passando para o campo do privilégio, ou seja,

quem pode mais economicamente, compra educação de qualidade. 

As políticas educacionais atuais atuam na contracorrente da afirmação da
cidadania,  constata-se  a  ausência  de  discussão  das  prioridades
educacionais  pela  sociedade  civil  e  pelos  interlocutores  qualificados:
educadores, dirigentes municipais, movimentos sociais. (Brito, 1999: 138)

Constatou-se  a  falta  de  políticas  públicas  que  garantam  aos

professores  a  formação  continuada,  como  também,  a  sistematização  das

experiências de informática educativa das escolas, como apontam os estudos de

Oliveira (1997) e Silva (1997). 

Percebe-se  claramente  o  empenho dos  professores  em atualizar-se

nos estudos e dominarem as novas tecnologias a serem utilizadas como instrumento

pedagógico. Os professores sentem-se pressionados pelo Estado, pelos alunos e

pais,  que  exigem mais formação e atualização,  para que os alunos das classes

populares se tornem qualificados e competitivos para enfrentarem o mercado de
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trabalho.  Essa tem sido a  causa de vários problemas pessoais  dos professores,

inclusive de saúde e de frustrações nas suas ações pedagógicas. 

As imposições são grandes para que os professores se qualifiquem.

Mas  sob  as  determinações  das  leis  de  mercado,  o  Estado  não  cria  políticas

adequadas de formação, transferindo para os professores a responsabilidade pela

sua formação. 

Os  programas  de  ajuste  estrutural,  propostos  pelas  agências

financeiras  internacionais  para  superar  os  desequilíbrios  macroeconômicos,

financeiros  e  produtivos,  ocorridos  em  escala  internacional  desde  os  anos  70,

levados a efeito de forma distinta no contexto das diferentes nações, evidenciam,

nos anos 90, seus impactos e conseqüências, no campo das políticas sociais e de

forma  especial   no  setor  educacional,  principalmente  nos  chamados  países  de

economia periférica. 

Mesmo que o núcleo central das reformas tenha como premissas a (re)

introdução de políticas liberalizantes, privatistas e de mercado, pode-se afirmar que

essas políticas, para além da ordem econômica, foram acompanhadas de profundas

mudanças na estrutura institucional, organizativa e de atuação do Estado atribuindo-

se a ele, grande parte da crise do próprio capital.

O  setor  educacional,  como  sistema  e  práticas  pedagógicas  é

redefinido,  tendo  como  rumos  os  ajustes  estruturais  segundo  as  diretrizes  dos

organismos internacionais e das novas estratégias de atuação da iniciativa privada

na  esfera  pública,  em  uma  nova  modalidade  de  privatização  do  público,  como

ocorreu no programa de informática educativa da rede municipal de Goiânia.

No  plano  federal,  a  ênfase  recai  em  certas  modalidades,  como  as

referentes  à  ajuda  ao  estudante,  ao  uso  dos  computadores  nas  escolas,  ao

aparelhamento das escolas com TV e vídeo, ao livro didático, aos amigos da escola

e ao repasse de recursos diretamente para escolas, independente de existirem ou

não estudos que indiquem a eficácia desses mecanismos. Tal estratégia é utilizada

como meio de incutir no grande público a convicção que essas providências são

responsáveis pela melhoria da qualidade do ensino. Por outro lado, questões como

salário  do  professor  e  condições  de  seu  melhor  desempenho  profissional,

articulação entre as distintas esferas públicas que atuam na educação, são evitadas,

e,  no  entanto,  é  do  conhecimento  geral  o  quadro  dramático  que  representa  a

omissão do poder público nesses aspectos.
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Esses  programas  vêm  provocando  a  intensificação  do  trabalho

docente, modificando em essência sua natureza. Ao mesmo tempo que é exigido

dos professores maior  presença em sala  de aula,  cursos nos finais de semana,

treinamento para operacionalizar computadores e uma infinidade de planejamento e

atividades extra-salas, reforçam-se também, as incumbências administrativas pelo

reduzido quadro de pessoal. Expõem-se assim, os professores, a uma realidade em

que  todos  devem  competir  com seus  pares,  dificultando  a  integração  coletiva  e

escasseando a  possibilidade  de  práticas  mais  solidárias  nas  suas  atividades  de

trabalho e com pouco tempo destinado à reflexão de suas práticas.

Nessas  circuntâncias,  a  intensa  utilização  das  propagandas  e  do

marketing  pelos governos provoca  o  deslocamento do eixo  da política  educativa

para  ações  e  programas  que  possam  trazer  visibilidade  imediata  e  de  difícil

avaliação pelos educadores e sociedade em geral. O imediato, a preocupação em

criar fatos que dêem exposição na mídia, o cultivo do projetismo que cria a sensação

de que muito se faz, de que todos os problemas estão sendo resolvidos, deslocam o

foco das ações para o poder central (MEC), como se este fosse o grande executor

da política educacional. 

Nesse  percurso,  os  educadores sentem-se marginalizados  na  maior

parte das ações para as quais, muitas vezes, nem são chamados a participar mas

compelidos  a  aceitar.  Tem  havido,  portanto,  uma  sucessão  de  eventos,  que  se

aceleram ao longo dos últimos anos, caracterizando o que Garcia (2000: 115) chama

de  uma  gestão  educacional  pelas  interrupções  e  não  pela  cumulatividade.  “A

continuidade  se  dá  por  descontinuidade  e  interrupções”.  Cada  período

governamental  inicia-se,  em geral,  com abandono  dos  programas  e  projetos  da

administração anterior,  elegendo novas prioridades e recomeçando como se tudo

estivesse nascendo a partir daquele momento. 

Nesse  sentido,  as  ações  imediatas  e  os  programas de  curto  prazo

atropelam  as  formulações  reclamadas  pelos  educadores  e  por  grupos

representativos da sociedade, e visam a atender a interesses políticos imediatistas.

Os compromissos maiores do país em matéria educativa, e que estão expressos na

constituição federal, nas leis e nos compromissos nacionais e internacionais ficam,

com raras exceções, como uma declaração de intenções, um discurso que os atores

sociais são levados a esquecer.

O distanciamento entre os gestores da rede municipal e as escolas,
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nos últimos anos, implementou uma agenda educativa pouco conhecida e debatida

por  professores,  pais  e  todos  quantos  possam  se  interessar  pelas  questões

educativas.  A  relação  futurekids  e  SME  é  exemplo  disso  e  representa  a

materialidade da lógica de ajustamento da educação aos interesses do mercado.
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ANEXOS

ANEXO I

ROTEIRO DO TRABALHO DE CAMPO

 

I – CONSULTA DE DOCUMENTOS

1. Regimento interno da escola

2. Projeto Pedagógico da escola

2.1 Objetivos 

2.2 Justificativa

2.3  Plano de operacionalização etc.

 3. O  processo de implementação do laboratório

3.1  Decreto-lei municipal de criação do laboratório

3.2  Relatórios

3.3  Objetivo do laboratório na escola

4.  O convênio

4.1 Empresa prestadora do serviço

4.2 Principais cláusula do contrato

5. Programa de capacitação dos professores

5.1 Carga horária

5.2 Local do curso

5.3 Teoria/prática

5.4 Monitores

5.5 Acompanhamento
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6. Outros

6.1 Curriculares 

6.2 Jornais 

6.3 Programa Escola para o Século XXI

6.4 Memorandos da SME referentes à questão

II – OBSERVAÇÃO

2.1  ASPECTOS GERAIS

2.1.1  Organização dos espaços escolar e a interação deste com o

bairro

2.1.2  Limpeza

2.1.3  Produção da merenda escolar 

2.1.5  Segurança da escola

2.2 –RELAÇÃOS  INTERPESSOAIS

2.2.1  Relação do quadro administrativo com o quadro docente

2.2.2  Relação professor e coordenação pedagógica

2.2.3  Participação do Conselho Escolar na vida da escola 

2.2.4  Processo de planejamento divisão e execução das atividades

2.3  LABORATÓRIO

2.3.1  O espaço do laboratório

2.3.2  Programas utilizados

2.3.3  Organização dos professores para as atividades no laboratório

2.3.4  Cronograma das turmas no laboratório

2.3.5  Outras formas de utilização do laboratório

2.3.6  Rotina de aula no laboratório
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2.4  AÇÃO PEDAGÓGICA

2.4.1  Número de alunos por  turma

2.4.2  Relação professor/aluno

2.4.3  Atividades propostas aos alunos

2.4.4  Planejamento das atividades pedagógicas

2.4.5  Conteúdo e metodologia aplicados em sala de aula

2.4.6  Concepção de ensino aprendizagem

2.4.7  Valores desenvolvidos na escola

2.4.8  Disciplina 

2.4.9  Relação dos conteúdos com a realidade do aluno

2.4.10  Desempenho e integração dos alunos

2.4.11  Atividades que os alunos mais gostam

2.4.12  Atividades que os alunos menos gostam

2.4.13  Organização dos professores para as atividades no laboratório

2.4.14  Articulação do trabalho em sala com o laboratório

2.4.15  Identificação do professor com o trabalho

2.4.16  Queixas levantadas pelos professores

III – PAUTA PARA AS ENTREVISTAS 

DIRETORA

1  Sobre o processo de implantação do laboratório

2  Planejamento pedagógico da escola

3  Qualificação e capacitação dos professores 

4  Planejamento e desenvolvimento das atividades no laboratório de

informática

5  Papel da informática na escola

COORDENADORA

1  Organização dos espaços pedagógicos

2  Processo de elaboração do projeto pedagógico
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3  Reuniões de planejamento pedagógico

4  Relação professor e coordenação pedagógica 

5  Critérios  de  distribuição  das  turma  e  processo  de  escolha  da

coordenação pedagógica

6  Processo de implementação do laboratório

7 Capacitação dos professores

8 Convênio

9 Planejamento do trabalho no laboratório

10  Articulação do trabalho de sala de aula e laboratório

11  Objetivos do laboratório na escola

12  Mobilização dos professores para o trabalho no laboratório

LABORATORISTA

1  Processo de implementação do laboratório

2  Participação dos professores

3  Espaço físico do laboratório e capacitação recebida

4  Organização dos professores para as atividades no laboratório

5  Atividades desenvolvidas

6  Planejamento do trabalho

7  Cronograma e horário das turmas no laboratório

8  Articulação do trabalho de sala de aula/laboratório

9  Relação professor aluno no laboratório

10  Objetivos do laboratório na escola

11  A importância da informática para a escola

PROFESSORES

1  Qualificação 

2  Realidade sócio/cultural de seus alunos

3  Como se identifica com o trabalho
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ANEXO II

ROTEIRO DE PERGUNTAS UTILIZADO PARA  AS ENTREVISTAS

Nome completo: 

Idade: 

01) Qual sua formação e o ano de conclusão? 

02)  Ha quanto  tempo trabalha nesta escola? Qual  a carga horária?

Trabalha em outro lugar? onde? Há quanto tempo? 

03)Qual a sua experiência em informática? 

04) Como foi sua preparação para assumir a informática na escola? 

05)  Antes  você  utilizava  os  recursos  tecnológicos  tais  como:  vídeo,

televisão e aparelhos eletrônicos? Como começou a fazer uso dessas tecnologias? 

06) Qual a sua reação no momento em que soube que iria trabalhar

com o computador? 

07) Quais as atividades desenvolvidas no laboratório de Informática? 

08)  O  que  há  de  comum  entre:  sala  de  aula  e  laboratório  de

informática? 

09) O que existe de diferente? 

10) Quais são as novas atitudes e habilidades que o uso da informática

apresenta em relação à prática anterior dos professores? 

11) Como você analisa o processo de implantação dos laboratórios de

informática feito através do convênio com a Futurekids? 

13) Em que as aulas de informática contribuem no processo ensino

aprendizagem? 

14)  O que  você  sente  ao  sair  das  aulas  de  informática?  satisfeita,

insatisfeita? Por que? 

15 Na sua opinião, qual o papel do laboratorista? 

16)  Se dependesse de você,  o que você mudaria no laboratório  de

informática? 
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