
INFORMATICA EDUCATIVA NO 

RIO GRANDE DO SUL: 

UM ESTUDO DAS POSSIBILIDADES DE INCLUSAO 

EM UMA ESCOLA PUBLICA 

ticZECNIIIIII211111E1Q 
tin WNEEPAIE 	17',177hin 	 -.172211P FOSSINCENEEN 	713MBEELaiMMIIIIIND 



Capa elaborada pelo aluno Gustavo H.P. Birk, 10 anos, da Escola Municipal Joao 
Goulart, cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. 



Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Programa de Pcis-Graduagao em Educagdo 

Faculdade de Educagito 

INFORMATICA EDUCATIVA NO 

RIO GRANDE DO SUL: 

UM ESTUDO OAS POSSIBILIDADES DE INCLUSAO 

EM UMA ESCOLA PUBLICA 

Dissertagdo de Mestrado 

Cintia Ines Boll 

Porto Alegre 

2000 



Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Programa de P6s-Graduagdo em Educagdo 

Faculdade de Educagao 

INFORMATICA EDUCATIVA NO 

RIO GRANDE DO SUL: 

UM ESTUDO DAS POSSIBILIDADES DE INCLUSAO 

EM UMA ESCOLA PUBLICA 

Cintia Inks Boll 

Dissertacao 	de 	Mestrado 

apresentada 	como 	requisito 

parcial para obtencao do titulo 

de Mestre em Educacao 

Orientadora: 	Prof.(a) Dr.(a) 

Jaqueline Moll 

Porto Alegre 

2000 



Agradeco a CAPES por ter financiado este estudo; 

Agradeco a UnB e muito especialmente a estimada FACED/UFRGS 

pela oportunidade; 

Agradeco aos professores, funcionarios e alunos da Escola Municipal 

Incompleto Joao Goulart, de Novo Hamburg°, em particular a Rosane 

Moura, pela acolhida; 

Agradeco a todas as pessoas corn as quais convivi durante este 

processo. Sem destacar nenhuma, gostaria que todas se sentissem incluidas. 

Agradeco a minha orientadora, querida, dada por Deus como urn 

presente; 

Agradeco a meus pais e sogros pelas alegrias e preocupaceies 

compartilhadas; 

Agradeco a Edolly From Backtaram e a Jose Luis Serafini Boll pela 

qualidade especial de me compreenderem e alegrarem os meus dias. 

Agradeco pela paz proporcionada pelo meu filho que ainda nao nasceu. 



SUMARIO   

Resumo 	  

Abstract 	  

5 

6 

1 Localizando o Leitor: a trajeteria de aproximacAo do campo 7 
1.1 Metodologia da Pesquisa 	  16 
1.2 Opcdo pelo Estudo de Caso 	  17 
1.3 Grupo Participante do Estudo 	  19 

2 Politicas em Informatica e em Informatica Educativa 	 21 
2.1 A Necessaria Referencia as Experiencias dos EUA e da Franca 	23 
2.2 A Decada de 60: chega o 1°. computador no Brasil 	  27 
2.3 A Decada de 70: primeiros eventos e acOes 	  29 
2.4 A disseminacao do LOGO nos EUA e na Franca 	  33 
2.5 A Decada de 80: primeiras politicas pnblicas nacionais 	 35 
2.6 0 I Seminario Nacional de Infonnatica Educativa 	  37 
2.7 0 11 Seminario Nacional de Informatica Educativa 	  41 
2.8 0 Fim da Ditadura Militar 	  48 

3 Programas Nacionais em Informatica Educativa 	  55 
3.1 Projeto EDUCOM 	  55 
3.2 Programa FORMAR 	  61 
3.3 Programa PRONINFE 	  66 
3.4 Projeto EDUCADI 	  68 

4 A Decada de 90 no Brasil, nos EUA e na Franca 	  74 
4.1 0 Programa PROINFO 	  80 

5. Informatica Educativa no Rio Grande do Sul 	  89 
5.1 0 Projeto Estadual de Informatica na Educacao 	  104 



6. Consideracoes Sobre o PROINFO e a Informatica Educativa na 
Cidade de Novo Hamburgo/RS 	 124 
6.1 Infonnatica Educativa na cidade de Novo Hamburgo 	128 
6.2 A primeira Escola do RS contemplada pelo programa 	137 

7 	Reflexoes Finals sobre a Informatica Educativa na Escola Ptiblica: 
possibilidades de inclusao 	 153 

Referencias Bibliograficas 	 165 

Anexos 	 171 
A.Questionarios 
B. Aspectos Desencadeadores da Entrevistas Semi-Estruturadas da Pesquisa 
C.Alguns Materiais que Serviram de Analise para o Estudo 
D.Portaria PROINFO 
E. Cronograma PROINFO 
F. Distribuicao de Quotas por Estado -PROINFO 
G.Estimativa de Custos 
H.Resumo dos Investimentos Realizados pelo PROINFO -1997/99 
I. NTEs do Estado do Rio Grande do Sul -1'. Etapa 
J. NTEs do Estado do Rio Grande do Sul -2'. Etapa 
K.Quadro Sintese de Abrangencia do Projeto Estadual de Informatica na 

Educacalo 
L. Mapa da Localizacdo dos NTEs no Estado do Rio Grande do Sul 
M.Quadros Sintese da Capacitacdo de Professores das Escolas/RS -la. Etapa 
N.Quadros Sintese da Capacitacao de Professores das Escolas/RS -2 a . Etapa 
0.Quadro Geral da Capacitacdo das Escolas/RS 



RESUMO 

BOLL, Cintia I. Informatica Educativa. Pratica Pedagogica. Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul -UFRG S. Programa de Pos-Graduacao da 

Faculdade de Educacao -PPGEDU. Jan 2000. 0 trabalho pretende 

historicizar, a partir dos anos 60, acontecimentos ocorridos em torno das 

politicas pitblicas em Informatica Educativa no Brasil. Apresenta os 

principais projetos em Informatica Educativa no pais, discute o atual 

Programa Nacional de Informatica na Educacao (PROINFO) e sua 

implementacao no estado do Rio Grande do Sul. Acompanha a insercao desta 

politica na pratica pedagOgica da Escola Municipal de Ensino Infantil e 

Fundamental Joao Goulart, no municipio de Novo Hamburgo, primeira escola 

publica do estado a ser contemplada por este Programa. Contribui para o 

fortalecimento da iddia de que as politicas pfiblicas em Informatica Educativa 

no Brasil precisam ser contextualizadas em seus processos de 

problematizacao e consolidacao de urn "tempo de escuta" a fim de que as 

praticas dodiscentes possam possibilitar processos de inclusao em termos de 

permanencia e qualidade, de toda comunidade educativa. 0 pensamento de 

PAULO FREIRE reforca esta perspectiva ao demonstrar a importancia do 

contexto histOrico, cultural e social da trajetoria de cada individuo enquanto 

construtor de formas de viver mais criticas, humanas e solidarias. 

Unitermos: Informatica Educativa, escola fundamental, pratica pedagOgica, 

politicas publicas, "tempo de escuta", PAULO FREIRE. 



ABSTRAc -r 

BOLL, Cintia I. Educativa Informatics. Pedagogical Practice. Federal 

University of Rio Grande do Sul -UFRGS. Post Graduation Program of the 

Education College. January - 2000. This paper intents to tell a history, from 

the sixties on, of the facts which ocurred about public policies in Educative 

Informatics, in Brazil. It Presents the main projects in Educative Informatics 

in the country; discusses the present Natioal Program of Informatics in 

Education (PROINFO) and its implementation in the state of Rio Grande do 

Sul; and follows the insertion of this policy in the Pedagogical Practice at the 

Joao Goulart Municipal Scchool, in Pre School and First Grade, in the city of 

Novo Hamburgo. This is the first public school to be contemplated with this 

Program. It contributes to the strengthening of the idea that public policies in 

Educative Informatics, in Brazil, need to be contextualized in their processes 

of problems and the consolidation of a "listening time", in order that the 

"dodiscente" pratices can make it able the inclusion process, in terms of 

permanency and quality of the whole educative community. PAULO 

FREIRE's ideas strengthen this perspective by demonstrating the importance 

of the historical context; the cultural and social trajectory o each individual 

person, when being the builder of more critical, human and supportive ways 

of living. 

Uniterms: Educative Informatics, First Grade, Pedagogical Practice, Public 

Policies, "Listening Time", PAULO FREIRE 



LOCALIZANDO 0 LEITOR: A TRAJETORIA DE  

APROXIMAcA0 DO CAMPO  

7 

Peco licenca ao leitor para escrever a trajetOria construida ao longo 

de dez anos de leituras e aproximacdo do objeto e do campo que fazem 

parte da pesquisa aqui sistematizada pelo meu "olhar". 

No ano de 1988, quando conheci meu marido, entrei pela primeira 

vez em contato com os computadores. Utilizando esse recurso em seu 

trabalho, ele apresentou-me o fascinante mundo da Informatica. Fui 

reticente. Neguei-me a usa-lo alegando muitos medos: nao saberia dominar 

a maquina, se acontecesse algum problema sairia muito caro para 

conserta-lo e o principal, tinha medo de utiliza-lo. Era urn "bicho-papao". 

Ele nao entendia o por que de tanto receio. Dizia que seria muito melhor 

escrever ali os trabalhos da Escola em que lecionava (comecei em 1986, 

com o estagio do magisterio), inclusive para fazer as medias dos alunos. 

Preferi manter a maquina de escrever e o mimeOgrafo para as atividades e 

continuar usando a calculadora para as medias. Alem do mais, eu so iria 

usar o computador se alguem estivesse ao meu lado, no caso de dar algum 

problema, enquanto que se fizesse o que ja estava acostumada, eu me 

garantiria a resolver qualquer imprevisto. 

Nao foi suficiente. Toda vez que podia, la vinham milhares de 

explicacOes em beneficio desta nova tecnologia. De tanto ele insistir, 
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peguei, confesso, um pouco de aversdo a maquina. Tinha certeza de que 

nao seria capaz de utiliza-la satisfatoriamente em minhas atividades de 

preparacao das aulas, afinal era so para isso que ela serviria naquele 

momento. 

Em 1992, iniciei o curso de Pedagogia na Faculdade de Educacdo 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul -UFRGS, depois de ter 

trancado a matricula numa faculdade particular, na qual estudava ha cerca 

de 3 nos. Lembro-me da alegria sem tamanho que senti ao veneer uma 

etapa que acreditava nunca conseguir: passar no vestibular da UFRGS. 

Optei por Pedagogia, que eu sempre quis, apesar de gostar muito da 

Faculdade de Hist(Via que cursava. 

Iniciei no segundo semestre de 1992, fazendo somente disciplinas 

opcionais pela manna, pois lecionava a tarde e a faculdade era no mesmo 

turn. As primeiras cursadas em Pedagogia foram: Microcomputador na 

Escola, Educactio de Adultos no Brasil e Informacao Pedagogica e Meios 

de Comunicacao. Paulo Freire ja fazia parte de minha vida, muito em 

fiuicao da Faculdade de Histeria, o binoinio Educacdo-TV tambem, 

principalmente em funcao da massificacdo "informativa" a que se proptie, 

mas utilizar o MSX 1  ou a filosofia e metodologia LOGO2, nap. Isto era um 

grande desafio. 

I  "A linha ltISX foi projetada em 1983 para servir como padrao mundial de micros de 8 BITs. 0 
acordo de padronizactio foi firmado entre os gigantes da inchistria eletronica japonesa e resultou 
num equipamento simples, versatil e barato... Nos paises onde ele conseguiu alguma penetractio sua 
utilizacao restringe-se apenas ao use no lazer, em substituicao ao video game tradicional." Revista 
Micro Sistemas: a primeira revista brasileira de microcomputadores. Ano VII, numero 73 - 
outubro  -  1987.p.31 Dirigidos para o public° infanto-juvenil com seas videojogos, educadores 
puderam ter contato corn jogos e softwares educativos, entre des o LOGO fazendo de tuna atividade 
Indica urn processo educativo de construcrio de novos conhecimentos. 
2  "0 LOGO é uma linguagem de programacao que foi desenvolvida no Masachusetts Institute of 
Technology(MIT), Boston ECM, pelo professor Seymour Papert. Como linguagem de programacao o 
LOGO serve para nos comunicarmos com o computador. Entretanto, ela apresenta caracteristicas 
especialmente elaboradas para implementar uma metodologia de ensino baseada no computador e 
para explorar aspectos do processo de aprendizagem. Assim, o LOGO tern duas raizes: uma 
computational e a outra pedagagica." VALENTE, Jose(org.). Computadores e Conhecimento: 
repensando a Educacio. Campinas(SP): Grafica Central da UNICAMP, 1993, p.4. 
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Cursei estas disciplinas como quern come uma goiaba recem tirada 

do pe. Tinha sede pelas novidades da Faculdade de Educacdo, pelas 

discussOes de aula. Me empolguei tanto corn a perspectiva do 

microcomputador na Educacao que comprei um MSX usado e um cartucho 

do LOGO para praticar em casa. Lembro-me de ter feito com uma colega 

de disciplina, ministrada pela profa. Lucila Santarosa, urn simples projeto 

educativo e de ter "salvado" em "disquete" (nossa! como foi dificil a 

compreensao destas primeiras palavras em "computes' na epoca...). 

Fiz urn curso em 1992, na UFRGS, denominado de Novas 

Tecnologias da Informaccro na Educacao Geral e Especial, que 

apresentava o WLOGO 3  em Portugues, a Tartaruga robo e os teclados de 

conceito, ministrado pelo prof. Secundino Correia. Era essencial ouvir as 

"novidades" em Informatica Educativa4  visto que trabalhavamos em 

nossas aulas em microcomputadores MSX e com programas em 

cartuchos... Usavamos urn laboratOrio no oitavo andar da Faculdade de 

Educacdo, com cerca de dez MSX SHARP, apesar de já estarem sendo 

superados pela chegada dos PC. Em outros horarios, la funcionava o 

atendimento a crimps especiais no projeto EDUCOM orientado pela 

equipe da profa. Lucila. 

A partir deste momento, comecei a realmente me interessar pelo 

computador na Educacao. Ele teria uma funcao diferente daquela de 

apenas ser uma ferramenta para minhas atividades pedagOgicas. Agora ere 

3  Versa° atualizada do LOGO para ser usada no sistema Windows (corn interface grafica criado para 
proporcionar maior interatividade entre o usuario e a maquina). 

Usarei essa expressao em todo o corpo do trabalho para me referir a interseccao existente entre a 
infonnatica e a educareio, como possibilitadoras de criacao de novas estrategias de formacao em 
conhecimentos e em humanizacao dos individuos: "Entre as caracteristicas jid nitidas do paradigma 
emergente, esta a substituitedo de uma concept& mecanicista do mundo e da vida por uma 
conceptuo orgtinica e sistemica da realidade. (...) E e nessa perspectiva que sentimos a necessidade 
de retie& sobre a educated° e a informtitica -no sentido de possibilitar a formacao de homens que 
ampliem os horizontes da ciencia, dominem a tecnologia e se apropriem do conhecimento acumulado 
para gerar conhecimento novo, em beneficio da sociedade, em busca da paz e harmonia entre os 
homens." ANDRADE, P.F. de & LIMA, M.C.M. de. Projeto Educom. Brasilia: MEC, 1993, p.29. 
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poderia, numa perspectiva da etica e filosofia LOGO, construir saberes, 

auxiliar na construcao de conhecimentos a partir de uma linguagem de 

programacao. 

Em 1994, no primeiro semestre, comecei a fazer parte do grupo de 

pesquisa da profa. Lucila. Com  uma bolsa de Iniciacao Cientifica do 

CNPq, tinha que cumprir vinte horas entre leituras, reuniOes, atendimento 

aos alunos do projeto e digitacao das observacoes. Foi um periodo de tres 

meses muito intenso. Ver aquelas criancas especiais emocionalmente 

envolvidas corn uma nova perspectiva educativa, me cativou. 

A pesquisa tinha por objetivo investigar como a Informatica 

Educativa poderia auxiliar no processo de alfabetizacao de criancas 

especiais, corn paralisia cerebral. Contando corn a experiencia de 8 anos 

de magisterio em ensino fundamental, procurei observar a partir deste meu 

olhar de educadora os avancos ou nao daqueles alunos no use da 

Informatica. Usando as teorias de Teberosky e Ferreiro, entre outras, o 

grupo composto por pessoal de informatica, de pedagogia e psicologia, 

procurava avancar nas discussOes. 

Foi realmente um periodo fertil num mundo novo para mim: o da 

pesquisa. 

Naquela altura, nao havia mais os MSX no laboratOrio e nem em 

minha casa. Ja haviamos comprado urn PC que nos acompanha ate hoje. 

Quando cheguei para participar daquela experiencia, ja havia percorrido 

um born caminho em termos de leituras e ideias pela Informatica 

Educativa. 

Tive que optar entre continuar na pesquisa ou voltar a lecionar, visto 

que havia recebido urn convite para trabalhar em uma turma de 4a . serie de 

uma Escola particular de Porto Alegre. Decidi voltar a lecionar pois o 

rendimento familiar melhoraria consideravelmente, sem medo de perder o 
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vicio pela Informatica Educativa. Segui fazendo leituras, discutindo na 

Escola que comecava a trabalhar(la ja havia iniciado urn processo para 

implementar o laboratorio de informatica), pois na epoca nao havia 

nenhuma outra disciplina em Informatica Educativa disponivel. Meu 

marido continuava a trazer as informacOes de "ponta" em informaica para 

casa e eu continuava a par dos programas da epoca. 

Comecaram a surgir no mercado, corn precos mais acessiveis, os 

chamados softwares educativos. Percebia criticamente estes programs, 

pois eles geralmente usavam urn tipo de paradigma educative contrario ao 

que fundamentava minhas awes como educadora. As criticas feitas a estes 

softwares aumentavam na mesma proporcao que a minha curiosidade pelo 

assunto. Algumas propostas diferentes sempre existiram, principalmente 

por parte do corpo docente das universidades federais e eram justamente 

estas pessoas que criticavam a comercializacao destes programas, 

programas estes que operavam basicamente numa logica instrucionista de 

ensino. Em 1996, terminei o curso corn a vontade de querer voltar para a 

academia. Voltar corn o anseio de pesquisar alguma de minhas indagacOes 

em torno da Informatica Educativa. 

Em 1997 fi-equentei disciplinas como aluna especial no pas-

gaduacao em educacao da Universidade de Brasilia-UnB, em Brasilia, por 

ocasiao de estar morando la. Foi urn periodo muito importante porque 

havia tempo para fazer todos os cursos que julgasse importantes tanto em 

Sociologia, quanto em Politicas e em Informatica. A profa. Lucila havia 

me indicou a profa. Marlene Soares da Faculdade de Educacdo desta 

Universidade a fim de que pudesse manter o contato corn a academia. Ela 

lecionava a disciplina de Recursos Pedagogicos e convidou-me para 

ministrar algumas aulas em Informatica Educativa num pequeno 

laboratOrio a que tinha acesso. 
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Com um grupo de cinco professoras completamente alheias a 

Informatica Educativa, apresentei algumas possibilidades de uso a partir 

de projetos corn seus alunos e na construcao de seus prOprios materiais de 

aula, apesar de nao poder usar a Internet. 

Com estas aulas sendo ministradas semanalmente, acabei 

observando uma solicitacao de bolsistas para um projeto-piloto em 

Informatica Educativa. Contatei o prof. Leonardo Lazarte da Faculdade de 

Matematica daquela Universidade, responsavel pelo projeto, que me 

explicou sobre o Grupo de Trabalho de Educacao a Distancia do Comite 

Gestor da Internet Brasil -GT/EAD, o INTER-AGIR. Achei interessante a 

proposta e comecei a acompanha-lo como voluntaria. 

As reuniOes da equipe do INTER-AGIR tinham por objetivo aplicar 

e avaliar formas de utilizacao da Internet na Educacao basica de Escolas 

publicas do Distrito Federal, "da implantacdo da infra-estrutura fisica ate 

a preparactio de professores, producao de conteados, utilizactro 

pedagogica e avaliacao de resultados, todas as fases do processo devem 

ser acompanhadas "5 . Aquele projeto-piloto representava o inicio das 

discussoes em torno do uso da internet na educacao pablica no pais. 

No segundo semestre daquele mesmo ano, comecei a cursar as 

disciplinas de Teorias Sociologicas, com o prof. Fernando Gil Vila, e 

Politicas Pfiblicas em Educacao, ministradas pelos professores Celso da 

Cunha e Virgilio Alvarez Aragon, comecei a definir meu projeto de 

pesquisa que seria de acompanhamento da implementacao da Internet pelo 

projeto INTER-AGER na Escola do Parque da Cidade-PROEM. 

0 PROEM esta localizada na cidade de Brasilia, é uma Escola 

aberta e nao formal. Oferece uma alternativa de Educacao integral para 

5  PEDROSA, Monica M. Escola Sem Fronteiras. In Revista internet Business Especial. Rio De 
Janeiro: Ediouro. Ano 2. no.22. 'nary° 1998, p.57. Mais detalhes sobre o projeto Inter-Agir na pagina 
http://www. mat.unb.br/ectu/inter-agir.  
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meninos e meninas entre onze e dezoito anos, vindos das cidades satelites 

de Brasilia e cidades dos Estados de Goias e Minas Gerais, em situacao de 

risco pessoal e social, situacdo economica desfavoravel, escolaridade 

defasada ou excluidos do ensino regular, trabalhadores informais, vivendo 

de subemprego (vigias de carro, vendedores ambulantes, empacotadores 

de supermercado, engraxates etc.). Ou seja, para meninos e meninas que 

estao na ma por necessidade de trabalho. 

Acompanhando as discussOes, pude perceber as dificuldades 

daquele grupo de pesquisa coordenado pelo prof. Leonardo Lazarte na 

expectativa de mais recursos palicos para a contratacao de bolsistas, 

compra de computadores... Depois de conhecer e acompanhar por alguns 

meses a realidade daquela Escola, escrevi meu projeto e optei pela linha 

de pesquisa denominada Estado, Educacicio e Politica Pfiblicas mesmo 

havendo a de Tecnologia na Educacao. Essa linha trabalhava, segundo 

informacOes de epoca, numa lOgica de construcao e analise de softwares 

educativos, o que nao era o mais o foco de meu interesse. 

Conforme discutia o projeto coin meu futuro orientador, outras 

ideias afloravam e me permitiam enxergar alem daquele projeto inicial de 

pesquisa. Meu foco comecou realmente a se direcionar para as Macro-

Politicas em torno da Informatica Educativa quando, acompanhando o 

jornal Correio Brasiliense, quase que toda a semana havia algum tipo de 

referencia ao Programa Nacional de Informatica na Educacao -PROINFO, 

principalmente sobre a espera paciente da entrega dos computadores que 

estavam atrasados em relacao ao prazo inicialmente estipulado. Busquei 

no Ministerio de Educacao e Cultura -MEC informacOes junto aos jornais 

e revistas veiculados pela prOpria instituicao a fim de balizar aquelas 

ideias. 
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Pensei que uma analise politica e social da insercao da Informatica 

Educativa no pais seria muito estimulante para mim: como funcionam, que 

caminhos percorrem... Comecei a lembrar a pouca existencia de literatura 

em torno da histOria da Informatica Educativa no Brasil e a falta de 

discussdo do caminho percorrido pelas politicas desta 	Mesmo em 

Brasilia, consegui poucos materiais oficiais sobre o projeto Educacdo corn 

Computadores -EDUCOM, o mais conhecido ate entao em termos de 

politicas pnblicas em Informatica Educativa no pais. 

Prestei concurso de selecao para o mestrado daquela Universidade, 

fui aprovada, mas comecei a cursa-lo somente na Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul- UFRGS, pois voltei a morar em Porto Alegre devido a 

transferencia de meu marido que é funcionario pfiblico federal. 

Tendo recebido o aceite do POs-Graduacao mediante a orientacao 

na UFRGS pela professora Lucila Santarosa, cursei em 1998 duas 

disciplinas como aluna nao bolsista porque voltei a lecionar na mesma 

escola particular que estava antes de mudar. 

No entanto, comecei o ano de 1999 solicitando junto ao Programa 

de POs-Graduacao em Educacao da UFRGS uma bolsa de estudos a fim de 

poder me dedicar somente a pesquisa. Firmei minhas conviccOes em torno 

do desejo de analisar a politica nacional em Informatica Educativa, bem 

como resgatar a sua hist6ria no Estado. Como pedagoga, instigava-me a 

ideia de saber se estas politicas poderiam auxiliar numa pratica 

dodiscente 6  por parte dos educadores publicos deste pais. 

Estava interessada no use da Internet na Educacao e desejosa por 

acompanhar algumas escolas palicas que a usassem em suas atividades 

6  Dodiscencia,segundo Paulo Freire, é o unit entre docencia e thscencia, moment() em que o professor 
assume os dois papers, tornando-se urn pesquisador na producao de urn conhecimento ainda nao 
existente, saindo do senso comum. da consciencia ingenua para urn saber critico. FREIRE, P. 
Pedagogia da Autonomia. Sao Paulo: Paz e Terra. 2'. ed., 1997, p.31-2. 
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pedagOgicas. Atraves do habit° de ler jornais, eis que no Correio do Povo 

do dia dois de abril de 1999, apareceu a seguinte noticia: Computadores 

chegam coin Mini.s.tro- Paulo Renato Souza inaugura segunda-leira, em 

Novo Hamburgo, o primeiro laboratorio do PRONE° no RS. Sabendo 

que uma das metas do programa PROINFO é a conexao das escolas 

pnblicas a WWW 7, cerca de urn mes depois mandei tuna carta a fim de 

saber se aquela Escola iria trabalhar corn a Internet e quando. 

Para minha surpresa, a diretora da Escola Municipal de Primeiro 

Grau Incompleto Presidente Joao Goulart de Novo I Iamburgo, referida no 

jornal, ligou-me no mesmo dia em que recebeu a carta colocando-me a par 

de todas as dificuldades que vinha enfrentando junto ao grupo de 

professores da Escola principalmente em relacao a resistencia. No dia 

seguinte fui ate Id e iniciei uma nova aproximacao do foco de pesquisa... 

Quanto mais eu is na Escola (foram seis visitas no primeiro mes, manha e 

tarde...), mais me interessava pelas dificuldades encontradas pela equipe 

diretiva e pelos proprios professores no use da Informatica e por toda a 

historia em Informatica Educativa do municipio. 

Redefini o foco de pesquisa, deixando a Internet em Educacao para 

um outro momento, e passei a me interessar pela Escola e sua 

representatividade junto ao municipio e Estado, pois afinal havia sido a 

primeira escola pitblica escolhida para receber os computadores atraves de 

uma Politica Nacional. Passei a observar os motivos de tal escolha e, 

principalmente, os acontecimentos em torno daquele laboratOrio de 

infonnatica. 

World Wide Web, que em Portugues significa Rede Mundial de Computadores. 
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METODOLOGIA DA PESQUISA 

A analise das politicas publicas junto a Informatica em Educacdo 

tem se desenvolvido basicamente por discusseies e debates junto ao 

aspect() constitutivo do sujeito educando. Assim, considero esta pesquisa 

necessaria sob o ponto de vista politico-pedagOgico, pois alem de ser um 

tema muito instigante para mim, é ainda carente no campo de formacao 

politica do educador engajado na acao transformadora do social. 

Pensando no encaminhamento da Informatica em Educacao no Brasil e 

mais especificamente na Escola Municipal de Primeiro Grau Incompleto 

Presidente Joao Goulart, da cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio 

Grande do Sul, procurei investigar as seguintes questhes de pesquisa: 

a) Que implicacOes politico-pedagOgicas decorrem da implementacao do 

programa PROINFO junto a essa escola 

b) De que modo é sistematizado, planejado e proposto o trabalho em 

Informatica Educativa nessa escola de educacao infantil e fundamental? 

c) Como se desenvolve a dodiscencia entre a teoria apresentada pelo 

PROINFO e a pratica pedagOgica neste contexto? 

0 presente trabalho busca contribuir para o fortalecimento da ideia 

de que as politicas publicas em Informatica Educativa neste pais devem 

priorizar a inclusao atraves da permanencia e da qualidade do trabalho 

realizado em cada escola e toda sua comunidade educativa, de forma a 

promover o reconhecimento das diferencas e a conscientizacao 8  dos 

cidaddos. 

8  Na perspectiva de PINTO, consciencia como -representacao mental da realidade exterior, do objeto. 
do mundo. e a representacao mental de si, do sujeito: autoconsciencia" articuladas entre si. PINTO, 
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OKA° PELO ESTUDO DE CASO 

Terminada a graduacao almejava usar a pesquisa-acao como 

metodologia em qualquer contexto que fosse estudar, pois acreditava que 

os resultados so poderiam ser validos se assim o fosse. Como me 

comprometer de fato com uma realidade educativa se nao me envolvesse 

inteiramente corn ela? Como discutir teoricamente se minha pratica nao 

estivesse presente? Como observar se nao com os olhares nnicos daquela 

realidade vivida? Como interagir se nao me sentisse parte daquela historia? 

Como escutar se nao me deixasse tocar pelas pessoas da pesquisa? Como 

compreender o que via se nao me comprometesse corn os olhares daquelas 

pessoas corn quern me envolvia? 

Iniciei minhas observaceies com a certeza de que a opcao pela 

pesquisa-acao que propiciasse a integracao ao grupo pesquisado seria a 

melhor. Quanto mais eu is ate a cidade de Novo Hamburgo, distante 

quarenta e dois quilometros da cidade onde resido, Porto Alegre, mais 

desejo tinha de voltar. Assim, inicialmente me comprometi a ir pelo menos 

duas vezes por semana, todos os meses, ate dezembro. 

No primeiro mes, em maio, fui dias cinco, onze, doze, quinze, 

dezoito, e vinte e cinco. Percebi que seria impossivel trabaihar com a 

pesquisa-acao: nao poderia estar suficientemente presente na Escola para 

que esta metodologia fosse contemplada. Optei pelo estudo de caso, assim 

poderia fazer observacao participante, ir presencialmente ate a Escola 

sempre que fosse necessario e nao assumiria a responsabilidade de 

influenciar diretamente numa construcao que estava querendo observar o 

processo. Alem do mais, cada dia que pesquisava se apresentava recheado 

Alvaro V. Sete Licoes Sobre Educacio de Adultos. Sao Paulo: Cortez, r. ed., 1991, p.59-67.(1 a. ed. 
1982) 
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de surpresas. Nos outros seis meses subsequentes, fiz observacao 

participante durante oito dias totalizando cerca de setenta horas de 

observacao. 

A pesquisa se constituiu em um escudo de caso, por acreditar que 

esta metodologia possibilita a interpretacao em contexto na compreensao 

de awes, percepcOes, comportamentos e interact -5es das pessoas 

participantes do processo, ao mesmo tempo em que fazem tambem parte 

de urn sistema mais amplo . Almejei apresentar a realidade daquela Escola 

em seu processo de insercao junto a Informatica Educativa, considerando 

seus aspectos histOricos e culturais na dimensao em que ela se encontrava. 

A pesquisa se constitui, portanto, bastante narrativa e descritiva em 

funcao da necessidade de articulacao entre o macro terreno das politicas 

pablicas em Informatica Educativa e o micro espaco das praticas 

pedagogicas na Escola Municipal Joao Goulart, em Novo Hamburgo/RS. 

A precisao dos dados apontados estard intimamente relacionada com as 

fontes pesquisadas que sao em alguns momentos, quanto ao assunto, 

restritas n . 

Corn o desenvolvimento da pesquisa, percebi um campo muito rico, 

interessante e novo em termos das discussOes apresentadas por aquele 

grupo corn o qual interagia. Enquanto o grupo construia o seu processo de 

conhecimento, eu construia e reformulava tambem o meu e me sentia livre 

na busca por novas indagaceies e respostas no decorrer do trabalho. 

Alem da observacao participante na Escola, durante o segundo 

semestre do ano de 1999, solicitei troca de orientadora, defendi a proposta 

9  ANDRE, M.E.D.A & LUDKE, M. Pesquisa em Edueacao: abordagens qualitativas. Sao Paulo: 
EPU, 1986. 
10 Como por exemplo os materiais referentes a reconstituicao historica da Informatica Educativa no 
Estado do Rio Grande do Sul e da cidade de Novo Hamburgo. Importante informar minha tentativa, 
por email. de solicitacao da avaliacdo parcial do Programa PROINFO ja efetuada pelo MEC mas 
ainda nao disponibilizada em rede(Intemet). 

1 Co 
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de pesquisa, fiz entrevistas, busquei documentos e bibliografias 

complementares, akin de terminar as disciplinas faltantes (Pesquisa, 

Memoria e Complexidade e Educactio Fundamental: politicas pfiblicas e 

prciticas pedagogicas, ministradas pela professora Jaqueline Moll e Escola 

Possivel para Classes Populares, ministrada pelo professor Nilton Bueno 

Fischer), que totalizavam dez creditos. 

GRUPO PARTICIPAN1TE DO ESTUDO 

A populacao de pesquisa se constituiu pelo corpo administrativo e 

docente da Escola Municipal de 1°. Grau Incompleto Joao Goulart, 

localizada na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, 

especificamente no desenvolvimento de seu trabalho com Informatica 

Educativa. Tal Escola foi representativa por ter sido contemplada corn os 

primeiros computadores distribuidos pelo Projeto PROINFO no Estado do 

Rio Grande do Sul. 

Na tentativa de reconstruir parte da historia da Informatica naquela 

cidade e no proprio Estado, busquei atraves de entrevistas junto a pessoas 

significativamente atuantes no processo, os seus olhares, a sua perspectiva 

em contexto a fun de que esta tentativa de recuperacao da histOria pudesse 

tambem auxiliar na compreensao dos motivos que levaram a rede pfiblica 

de ensino da cidade de Novo Hamburgo a ser considerada o polo em 

Informatica Educativa no pais e tambem na America Latina. Por este 

motivo, parte da pesquisa caracteriza-se como narrativa e descritiva. 

Foram utilizados as seguintes estrategias para a aproximacao e construcao 

do campo de pesquisa: 
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• questionarios 11., 

• entrevistas semi-estruturadas(narrativa individual) 12 ; 

• obseRacao participante; 

• inventario: mapeamento de documentos oficiais(e outros). 

Os questionarios foram desenvolvidos junto ao corpo discente 

(oitenta e dois) e docente (oito) da Escola. As entrevistas foram feitas corn 

quatro professores, corn a equipe diretiva (diretora, coordenadora 

pedagogica, coordenador de laboratorio), corn a professora Lea da Cruz 

Fagundes, professor Ernest Sarlet, professora Ira Helena G. Martins e 

Lurdes Marilene da Silva Jung. 

Foram realizadas quinze observacOes participante durante seis 

meses, de maio a outubro de 1999. Cada sessao durou em media de oito 

horas diarias. As entrevistas, totalizaram cerca de vinte e quatro horas de 

gravacao e outras horas na.o computadas para as entrevistas escritas 

aconteceram durante este periodo, bem como o "garimpo" dos 

documentos para analise empirica. 

A analise consistiu na aproximacao dos dados empiricos levantados 

atraves das estrategias de pesquisa corn o referencial teOrico. Os estudos 

dos acontecimentos nesta Escola foram balizados pelos dados das macro-

politicas em Informatica Educativa no Brasil. Procurei sit -liar a fala dos 

atores da Escola em seu contexto sOcio-politico e aproxirnar os resultados 

obtidos da realidade educativa publica do Estado e daquele municipio13. 

u  Em anexo. 
12  Em anexo. 
13  MINAYO, M.C. de S. (org.) Pesquisa Social: teoria, metodo e criatividade. Sao Paulo: Petropilis. 
1996, p.77. 



POLiTiCAS EM INFORNATiCA E  

FM INFORMATICA FnUCATIVA   

0 ensino atraves das maquinas, segundo Valente', remonta a 

experiencia do Dr. Sidney Pressey que, em 1924, inventou uma maquina para 

corrigir testes de mUltipla escolha. Slcumer 2  elaborou a ideia e em 1950, 

quando professor de Harvard, propos uma "maquina para ensinar" baseada 

no conceito de instrucao programada. 3  

Outra referencia importante quanto ao inicio das primeiras experiencias 

em torno da Informatica no mundo ocidental é apresentada por Niquini 4 . A 

autora narra a cerimonia de inauguracao do Eletronic Numerical Integrator 

And Calculator-  EN1AC, o primeiro computador inteiramente eletronico, em 

quinze de fevereiro de 1946, na  Moore School of Eletrical Engineering da 

Universidade da Pensilvania. Projetistas, pesquisadores, tecnicos, 

1  VALENTE,  Jose(org.).  Computadores e Conhecimento: repensando  a  Educacao.  Campinas(SP): 
Grafica Central da UNICAMP,  1993, p.4. 
2  Educador behaviorista americano que  reduziu  o  ensino a ideia de  estimulo-resposta. 
3  VALENTE. op. cit. p. 4. "A instrucao programada consiste em dividir o material a ser ensinado em 
pequenos segmentos logicamente encadeados e  denominados  modulos. Cada fato ou conceito e 
apresentado em modulos sequenciais. Cada modulo termina com uma quest& que o aluno deve 
responder preenchendo  espacos  em  branco ou escolhendo  a resposta certa entre diversas alternativas 
apresentadas. 0 estudante deve ler o fato ou conceito e c imediatamente questionado. Se a resposta esta 
correta  o  aluno  pode passar para o proximo modulo.  Se  a  resposta  e  errada, a resposta certa pode ser 
fornecida pelo programa ou, o aluno  e  com'idado a rever modulos anteriores ou, ainda, a realizar outros 
modulos, cujo objetivo e remediar o  processo  de ensino." 
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licenciados, politicos e tambern militares assistiram ao discurso inaugural do 

General Gladeon M. Barnes, chefe de Oficio de Pesquisa e Desenvolvimento 

do Comando de Artilharia: 

"Dentro dos limites colocados pelos requisitos da seguranca national, se 
faro todo o esforco para que a grande utilidade potential desse importante 
instrumento cientifico seja recebida o mais amplamente possivel... Tocando as 
teclas sobre este quadro de comando, iniciarei simbolicamente a soluclio do 
primeiro problema que destinarci a maquina uma infinidade de utilidades 
cientificas." 

Cerca de dez anos depois corn a substituicao do transistor pela valvula, 

a difusao da primeira geracao das calculadoras eletronicas se consolida. 

Quando compramos uma calculadora barata nas lojas de tun e noventa e 

nove5  nem sequer lembramos que, ate pouco tempo atras, ela era considerada 

um produto altamente sofisticado e caro. 0 mesmo aconteceu tom os 

computadores. 

Ao pensannos em Informatica Educativa no Brasil, sequer cogitamos a 

hipOtese de "voltar para tras", mais especificamente depois que caiu o 

"muro" da reserva de mercado no pats. 0 computador nao esta tao acessivel 

ao ponto de podermos compra-lo em qualquer esquina. Apesar de 

movimentar-se verdadeiras fortunas em equipamentos e producao cientifica 6, 

a grande parte da populacao deste pats ainda nao tern sequer condiceies de 

4  NIQUINI. Debora P. Informatica na Educacio: implicacoes didatico-pedagegicas e construeilo do 
conhecimento. Brasilia: Universidade Catolica de Brasilia. 1996, p.15. 
5  Lojas de produtos nacionais e importados que nos Ultimos anos do final do seculo infestam praticamente 
todas as cidades do nosso pats. Ate cerca de janeiro de 1999, todos os precos eram de R$ 1,99. No entanto, 
apes a alta do dolar e conseqiiente desvalorizarrao do real(moeda corrente), estas lojas tomaram como 
menor referencia este valor. 
6  "Em 1994 o Brasil exportava em tecnologia da informacao, menos de 200 milhOes de dolares. No any 
passado(1997), atingimos os 600 milhOes de &Mares." Roberto Pinto Martins, Secretario de Politica de 
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viver dignamente corn seu "salario 	que dird poder comprar urn 

computador. 

0 governo brasileiro, tendo consciencia desta dificuldade e ao mesmo 

tempo cogitando a hipOtese de formar as futuras geracOes para uma sociedade 

informatizada, promoveu politicas tanto no campo da Informatica quanto no 

campo da Informatica Educativa. Desde longa data, impOe-se a ideia acerca 

da posicab estrategica ocupada pela Educacao junto a proposicao de 

fonnacao de futuros produtores e de consumidores dessa nova "cultura" 

In fonnatica. 

Procurarei apontar alguns fatos considerados importantes, sob o meu 

"olhar", que contribuiram direta ou indiretamente na construed° de politicas 

pablicas em Informatica Educativa neste pais. 

A NECESSARIA REFERENCIA AS EXPERIENCIAS DOS EUA 

E DA FRANCA 

Para entender a nossa caminhada, é preciso fazer referencia as 

experiencias que estavam sendo realizadas pelo menos nos EUA e na Franca 

em cada Luna das decadas, desde 1960. Muitos educadores brasileiros 

sentiram-se entusiasmados corn este novo campo que se apresentava e, 

mesmo reconhecendo a importancia dos acontecimentos em Informatica 

Educativa fora do pais, procuraram validar e estabelecer suas prOprias 

experiencias. 

Informatica e Automack do Ministerio da Ciencia e Tecnologia. em entrevista concedida para a Revista 
Tema, do SERPRO-Ministerio da Fazenda. Ano XXIII, no.140. Jul/ago 1998, p.4. 

Que atualmente é de R$ 136,00 ou 73 dolares(media do Mar comercial, em oito de janeiro de 2000). 
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Nos EUA, ao contrario do Brasil e da Franca, o govern° nao atuava 

sobre as decisOes em torno do uso dos computadores na Educacdo, portanto 

as deci si5es eram completamente descentralizadas e independentes. Naquele 

pais o desenvolvimento tecnologico e a competicao entre empresas 

produtoras de softwares, escolas e Universidades foram os reais fatores de 

pressao do uso dos computadores nas escolas. 

No inicio dos anos 60, varios softwares de instruck programada 

concretizaram a ideia da "maquina para pensar" idealizada por Skinner. 

Implementado em computadores de grande porte, o sistema Compute•-Aided 

Instrucion-CAI foi produzido pela IBM, RCA e Digital. 0 software mais 

conhecido era o PLATO, desenvolvido no inicio dos anos 70 pela Control 

Data Corporation e pela Universidade de Illinois. 

Por serem computadores de grande porte, eram de valor elevado para 

serem comercializados livremente e praticamente so as Universidades tinham 

acesso. Em 1963 o professor de graduacao Patrick Suppes da Universidade 

de Stanford na California, atraves do Institute for Mathematical Studies in 

the Social Sciences desenvolveu diferentes cursos do tipo CAI de Matematica 

e leitura para alunos de primeiro grau, ministrando tambem outros cursos 

corn o uso do computador na prOpria Universidade. 

Em 1967 a linguagem LOGO foi desenvolvida em computadores de 

medio(PDP onze) e grande porte(PDP dez), ficando restrita ao uso das 

Universidades e seus laboratOrios de pesquisa. Usando a teoria de Piaget e da 

Inteligencia Artificial, Seymour Papert e a equipe do MIT apostavam na 

Informatica Educativa como possibilidade de aperfeicoamento, 

complementacao e principalmente na mudanca da qualidade pedagOgica 

existente ate entao naquele pais. 
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Corn a linguagem LOGO era possivel criar ambientes de aprendizagem 

para resolucao de problemas, producao de textos, manipulacao de banco de 

dados e controle de processos em tempo real. Ela foi a primeira linguagem de 

programacao que pode ser ensinada a criancas. 0 surgimento do LOGO 

apresentava-se como uma proposta compietamente diferente da instmcao 

programada dos CAIs, como uma alternative de "fundamentactio teorica 

passive! de ser usado em diversos dominios do conhecimento e (..) como 

meio para a construcclo do conhecimento atraves do uso do computador" 8 . 

Minsky, Papert e Dwyer defendiam a reforma Educativa baseada na 

compreensao dos conceitos sobre aprendizado. Enquanto isso, outros 

pesquisadores somente se preocupavam em disseminar o uso do CAI, tanto 

que em uma conferencia realizada em setembro de 1975, a Teni Year 

Forecast for Computer and Comminication: implications for education, os 

participantes se mostraram mais empenhados na apresentacao dos softwares e 

nas dificuldades encontradas junto a divulgacao e producao do material 

instrucional do CAI, do que na prnpria discussao da implicacao pedagOgica 

deste recurso para a promo* de uma reforma educativa, motivo pelo qual 

havia sido proposta aquela conferencia. 

Enquanto isso na Franca, considerada como Estado altamente 

centralizador e planejador, foi desenvolvido de 1970 ate 1985 urn piano 

denominado de Informatica para Todos. Acreditavam que introduzindo a 

Informatica em sua rede escolar publica poderia haver um maior dominio da 

producao, transporte e manipulacao das experiencias. A partir de 1960, a 

8  VALENTE, Jose ; ALMEIDA, Fernado J. de. Visit° Analitica da Informitica na Educacilo no Brasil: 
a questa° da formacao do professor. p.03. Texto retirado da home-page do ProInfo: 
http:www.proinfo.gov.br 
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Franca iniciou a producao de softwares educativos semelhantes aos CAIs 

americans, chamados de Enseignement Assiste par Ordinateur- EAO. 

A preocupacao basica dos primeiros Programas Nacionais em 

Informatica na Educacao era a formacao das novas geracoes, para o dominio 

da tecnologia e sua producao. Como o paradigma educativo fiances nao se 

baseava no ensino comportamentalista de estimulo-resposta, a Informatica 

passou a ocupar alguns aspectos ate entao desconsiderados, como o 

atendimento individual baseado no ritmo do aluno, na repeticao e nas 

tentativas de acerto e en -o. 

E importante ressaltar que desde as primeiros discussOes houve o 

desejo de preparar os docentes ao mesmo tempo em que se produziam 

hardwares, softwares e outras necessidades basicas para a implementacao. 

Muitos recursos foram dedicados a formacao de professores e tecnicos das 

escolas. Centros de formacao foram estruturados e em urn ano, corn meio 

periodo diario, foram fonnados professores dos Liceus 9(cinqiienta e nove 

para toda a Franca). 

A partir dos anos 70 esta preocupacao acentuou-se apesar de ainda nao 

haver um consenso em torn de uma abordagem pedagOgica especifica, "os 

conteados versavarn sobre o estudo do objeto Informatica e computadores, 

bem como sobre introductio a linguagens de programacilo, sem estabelecer 

articulacOes entre teorias educacionais e praticas pedag6gicas coin o 

computador". Os principais debates ocorridos em torn desta ideia 

focalizavam duas questOes fiffidamentais: deve-se formar para a Informatica 

9  Escolas de ensino medio(ou antigo 2°. grau) na Franca, assim como na Espanha. 
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ou por e corn a Informatica? A Informatica deve ser objeto de ensino ou 

ferramenta do processo de ensino?" °  

A DECADA DE 60: CHEGA 0 1 ° . COMPUTADOR NO BRASIL 

Do inicio do seculo ate os anos 60 aconteceram alguns avancos 

importantes no quadro educacional brasileiro: instituiram-se escolas pUblicas 

primarias, secundarias e Universidades, criou-se o Sistema de Educacao 

Profissional Patronal (SENAI, SENAC) e desenvolveram-se campanhas de 

Alfabetizacao de Adultos, entre outros fatos. No periodo de 1931 a 1971, 

com a criacao do MEC e momento da construcao de urn Sistema Nacional de 

Educacdo Federativo, observou-se aumento no financiamento da escola 

pdblica, portanto ampliacao de vagas e crescimento dos processos de evasao 

e reprovacdo. 

Corn a mudanea do modo de producao agrario-exportador para 

urbano-industrial principalmente pela falta de divisas para a importacao de 

produtos, o mercado interno voltou-se para o financiamento das primeiras 

indUstrias de base: sidenu-gia, cimento e petroleo l 1 . A escola passou a ser 

valorizada como uma forma direta de "ascensao" social, pois atraves de 

processos seletivos, poderia-se garantir emprego na sociedade industrial e 

burocratica que se formava e ampliava. Grandes investimentos pirblicos 

foram mobilizados para a construcao de mais escolas primarias e secundarias 

10  VALENTE & ALMEIDA. Op.cit.p.6 
11  MONLEVADE, J. Educacio Publica no Brasil: contos e deScontoS. Ceilandia-DF: Idea, 1997. p.34. 
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para suprir o aumento da demanda em funcao da carencia e exigencia de 

mao-de-obra minimamente qualificada. 

Uma das maiores mudancas no periodo em que se intensificava as 

primeiras conversas em torno da Informatica no pais, se deu na 

democratizacdo do acesso ao ensino: nab so as crimps da classe media ou 

das elites poderiam it a escola, mas tambem a populacao "tipicamente 

brasileira", pobre, mestica, corn dificuldades de comprar caderno, lapis etc. 0 

acesso a uma escola publica, mesmo que relativamente gratuita -pois ainda 

dependia de awes e contribuicetes populares-, acenava como possibilidade de 

resposta a aspiracao por parte de camadas mais amplas da populacao. 

Neste contexto, a Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro - 

PUCRJ, tornou-se a primeira instituicao do pais a utilizar o computador no 

ensino de graduacao, quando importou urn IBM mil cento e trinta, em meados 

de 1960. 12  0 Departamento de Calculo Cientifico- DCC criado em 1966 

atraves da Coordenacdo de Programas de POs-Graduacao de Engenharia-

COPPE, servia como auxilio as atividades academic() discentes e docentes. 0 

Mae° de Computacao Eletronica-NCE prestava apoio academic° e atuava 

junto as areas de pesquisa e desenvolvimento da PUCRJ 13 . 

Esta sociedade que almejava tornar-se letrada e urbana, corn a 

ideologia desenvolvimentista foi reprimida devido a censura que comecava a 

instituir-se a partir do golpe militar em trinta e um de marco de 1964. Nesta 

mesma epoca, a Marinha brasileira iniciou discussOes em torn° da inclusao 

dos computadores no pais, almejando construir um computador nacional que 

pudesse desenvolver operacOes em causas prOprias. 

12  G1RAFFA, Lucia Maria Martins. Refleades sabre o Computador na escola Dissertacao de Mestrado 
em Educacao. Porto Alegre, Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul, 1991. 
13  ANDRADE, & LIMA, Op. cit. , p.38 
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O grande mercado interno existente facilitava lucros crescentes para os 

capitalistas que investissem na producao principalmente atraves de incentivos 

fiscais e taxas alfandegarias. A crescente arrecadacao de impostos sobre a 

renda e sobre os produtos industrializados fez emergir o chamado "milagre 

brasileiro", periodo de alto crescimento do PIB nacional(em torno de 5 e 10% 

anuais). A inflacdo galopante, o arrocho salarial e a duplaitripla jornada de 

trabalho principalmente nas areas de Educacdo e Sat1de, aumentavam na 

mesma proporcao em que contraiam-se dividas externas e deficits das contas 

publicas nacionais. 

Os instnimentos de seletividade comecavam a ser reforcados: a cada 

ano mais de tres milhOes de brasileiros completavam catorze anos, devendo 

se matricular no segundo grail; mas a maioria destes evadiam-se ou ficavam 

em series anteriores. Somente quinze por cento alcancavam o ensino media e 

menos desta metade chegavam nas Universidades publicas. 

A DECADA DE 70: PRIMEIROS EVENTOS E AQOES 

Na decada de 70 os indices da exclusdo (na-o acesso, repetencia, perda 

de qualidade etc.) nas escolas publicas continuavam crescendo. 0 modelo de 

Educacdo basicamente tecnicista 14  de epoca apostava na formacao de 

especialistas para o mercado de trabalho e discutia o alto indice de 

reprovacao e evasao como se os "culpados" fossem os pais, professores ou 

14  Esta proposta educativa baseia-se nas iddias do ensino empirista, sob o enfoque tradicional e 
comportamentalista da educa(ao. E a ideia da "educacao bancaria", criticada por Freire e do 
"condicionamento operante". defendida por Skinner. MOLL, J. Alfabetizacio Possivel: reinventando o 
ensinar e o aprender. Porto Alegre: Mecliacab. 1997. p.74-9. 
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mesmo os prOprios alunos. Esta mesma Educacao promwveu o surgimento de 

cursos tecnicos em computacao quando, ern 1971 a Lei 5.692/71 foi 

aprovada, impulsionando a universalizaedo do ensino primario de oito series e 

profissionalizando o ensino medio. I5  

As demandas do processo de desenvolvimento no Brasil comecavam a 

influenciar diretamente as politicas nacionais de Educacao. Interesses 

economicos buscavam desenvolver mao-de-obra qualificada para as 

crescentes necessidades do mercado a fim de depender menos de know-how 

importado e mais de uma politica educacional que pudesse colaborar corn o 

processo de industrializacao e modernizacao l6  vivido no pais. 

Nesse momento buscou-se destacar a forea da industria da guerra, 

almejando o aperfeicoamento da Informatica para aparelhar meihor as 

proprias armas. Nesse contexto da ditadura militar iniciaram-se as discussOes 

em torno da inclusao da Informatica na Educaedo. Mais uma vez nos 

discursos governamentais, a posiedo da Educacao seria estrategica, visto que 

ela poderia alargar os campos de suporte da nova indfistria nacional, na 

propria formaedo de malo-de-obra especializada e de consumo para as 

proximas decadas... 

15  CHAUI, Marilena. Lei 5692, Ciencias Humanas e o Ensino Profissionalizante. Folha de Sao Paulo, 
seis de julho de 1977. 
16 Segundo BOBBIO et alili(1997-626), é importante diferenciar modernizacilo e industrializacao. "0 
processo de modernizacao visa, de fato, a integracao nacional, isto é, a introchicao, no circuito politico, de 
todos os membros da comunidade, com iguais direitos de participacao. 0 processo de industrializacao, 
pelo contrario, produz, na sociedade nacional, urn efeito inicialmente desintegrante." Industrializaceio, 
portanto, é vista segundo os autores como um "(...) processo pelo qual uma sociedade com atividades 
predominantemente primarias se transforma em uma sociedade corn atividades predominantemente 
secundarias e terciarias". 0 enfoque conceitual aqui usado apresenta a iddia da "...industrializacao é 
sinonimo de crescimento economic°, desenvolvimento economic°, modernizacao economica.", mas nao 
necessariamente acredita que este conceito de desenvolvimento esteja ligado ao processo de libertacao das 
sociedades dependentes. Para FREIRE( 1980-62) "...a Ka° modernizante caracteriza a situacao concreta 
de dependencia." 
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Em 1971 ocorreu um evento nacional na Universidade de Sao Paulo-

USP reunindo diversos educadores brasileiros da area de Fisica, entre des o 

especialista norte-americano Jonh Rogers, da Universidade de Darmouth que 

mais tarde foi professor da UFRGS e orientou a primeira dissertacdo de 

Mestrado do pais usando um computador no ensino de Fisica 17 . 

Outro evento importante foi a Primeira Conferencia Nacional de 

Tecnologia da Educacao Aplicada ao Ensino Superior (I CONTECE)-USP, 

em 1971. Neste encontro, educadores e diversos especialistas discutiram 

formas de ensino utilizando o recurso do computador na modalidade 

brasileira dos Programas Educativos por Computador- PEC (tambem 

conhecido por CAI americano ou EAD frances) 18 . Houve pelo menos dois 

trabalhos de pesquisadores que propuseram uma modalidade de uso 

diferenciada: 

"Destacava, ainda, a UFRGS e a UNICAMP dentre as instituicoes 
precursoras no uso de computadores na Educactio, tido tendo, naquela epoca, 
conhecimento de qualquer outra iniciativa e experiencia nesse campo de atuacao 
110 pais.(...) A partir dente evento(I CONTECE), nada mais se registrou sobre a 
associactio da Informatica corn a Educaclio. Se algo era dito ou registrado, 
tratava-se de maquinas de ensinar , que abrangiam tambem outros recursos 
eletronicos usuclos pan, o ensino e ireinamento"19  

Em 1973 a Universidade Federal do Rio de Janeiro -UFRJ iniciou 

experiencias em torno do uso do computador em sistemas de avaliacao 

formativa e somativa, fazendo simulacoes no ensino da disciplina de Quimica 

17  Mais informacoes a este respeito p. 92. 
18  "Express& cunhada pelo centro-piloto do Projeto EDUCOM da UPPE. Sito tambem denominados 
software educativo e tambem courseware. Consistem-se de materials estruturados, corn contados 
instrucionais das disciplinas de um curriculo ou nao, que foram desenvolvidos por todos os subprojetos, 
Canto para as pesquisas como para elaboraccio de metodologia de desenvolvimento ou de avaliacylo de 
software, bem como para usoiaplicactio." ANDRADE & LIMA, op cit., p.179. 
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voltada para a area da Sande, no Mae° de Tecnologia Educacional para a 

Sande (NUTES) e no Centro Latino-Americano de Tecnologia Educacional 

(CLATES). Estes nficleos priorizavam a tecnologia no use do 

desenvolvimento regional e social, contemplando a politica governamental de 

ciencia e tecnologia brasileira de epoca, dando suporte as atividades de 

pesquisa e desenvolvimento no ambito dos microcomputadores aplicados ao 

ensino de sande e administracao hospitalar, e no treinamento de docentes 

para estas areas 

Na Universidade Estadual de Campinas -UNICAMP, em 1973, a 

Informatica na Educacao iniciou setts estudos e investigacOes em torno do 

Projeto LOGO corn urn envio de urn dos participantes do grupo para estagiar 

no LaboratOrio LOGO do MIT, em Boston nos EUA, com a finalidade de 

conhecer diretamente os trabalhos desenvolvidos por Seymour Papert e 

Marvin Minsky, criadores da filosofia da linguagem LOGO. 

Um ano depois, um software tipo PEC foi desenvolvido na UNICAMP 

para auxiliar os alunos de pos-graduacao em Educacao no ensino dos 

fundamentos da linguagem BASIC. Esse programa foi produzido pelo 

Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computacao, pela equipe do 

Prof. Ubiratan Dambrosio e financiado pela Organizacao dos Estados 

Americanos -OEA. 

Em 1975, Papert e Minsky visitam a UNICAMP a fim de auxiliar as 

atividades de implantacao daquele projeto ao mesmo tempo em que foi 

formado urn grupo interdisciplinar de pesquisadores da area de computacao, 

lingiiistica e psicologia Educativa. Em 1975 tambem foi escrito o documento 

19  ANDRADE & LIMA. Op. cit. p.124. Negrito do autor.  
20  ANDRADE & LIMA, op. cit., p.39. 
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Intl oduceio de Computadores no Ensino do 2°. Grau, financiado pelo 

Programa de Reformulacao do Ensino -PREMEN-MEC, que operou numa 

pratica tecnicista21 . Em 1976 um grupo de pesquisadores foi ate o MIT para 

fazer estagio e Papert e Minsky assessoraram novamente a UNICAMP. 22  

Diversos documentos governamentais, entre eks o II Plano Nacional 

de Desenvolvimento- PND (1975- 1979) e o de Exposicao de Motivos, 

numero 008, de tres de outubro de 1979 parte integrante do Conselho de 

Seguranca Nacional -CSN, atentavam para a questa() da tecnologia em 

Educacao apresentando os caminhos para a Politica Nacional de Informatica 

onde 

as aplicacoes da hfformcitica deveriam ser estendidas a todas as 
atividades da sociedade, a fim de que pudessem servir a multiplicacao do esforco 
fisico e intelectual do homem, como um instrumento de dinamizaciio e 
aperfeicoamento na realizacao dos projetos de transformacao social para o 
alcance de melhores niveis de bem-estar e na soluccro de problemas dos setores 
cruciais de energia, agricultura, cultura, abastecimento, Educaceio, saude e 
defesa nacionar23  

A DISSEMINAQA 0 DO LOGO NOS EUA E NA FRANCA 

No inicio dos anos 80 surgiram os microcomputadores, entre eles o 

APPLE24, desenvolvido para resolver diversos problemas principalmente de 

ordem tecnica, permitindo assim uma maior disseminacao dos CAIs nas 

21  VALENTE & ALMEIDA. Op. cit. p.6 
22  ANDRADE & LIMA. Op. cit., p.39. 
23ANDRADE & LIMA. Op. cit., p.32-3. 
24  0 APPLE foi o micromputador mais utilizado por professores, tecnicos e outros nos EUA por ser uma 
inaquina simples, de facil compreensdo e dominio, flexivel, poderosa e robusta, podendo rodar 
praticamente qualquer tipo de software e hardaware, Já no Brasil, o APPLE nao foi do amplamente 
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escolas americanas: tutoriais 25 , exercicio-e-pratica26, jogos educativos27  e 

simulacao28 ... Em 1983 foram produzidos e divulgados mais de sete mil 

pacotes de softwares educativos no mercado nos primeiros tres anos de 

comercializacao dos microcomputadores 29 . Isto proporcionou um incremento 

do uso da linguagem LOGO nas escolas. 

Entre 1983 e 1987 muitas experiencias, conferencias, livros e 

publicaceies em torno da filosofia LOGO se desenvolveram sugerindo que seu 

uso poderia acontecer sem o necessario auxilio do professor. 0 proprio 

Papert, atravos de seus escritos, comentou tal iddia que se alastrou entre as 

escolas'°. No entanto, "sem a preparacao adequada do professor os 

resultados obtidos foram mutt() aquem do que havia sido prometido. 0 

LOGO ficou conhecido pelo fato de ter prometido muito e fornecido muito 

pouco como retorno"31 . Neste sentido, a intervencao do professor ficou 

comprovada como sendo fundamental ao processo pedagOgico da insercao da 

informatica na educacao. 

Nesta mesma &mica na Franca o LOGO disseminou-se como uma 

linguagem de programacao corn objetivos educacionais opondo-se 

diretamente aos conceitos presentes no EAO, sendo usado principalmente 

utilizado em fulled° basicamente da impossibilidade de uso de caracteres em lingua brasileira, entrando 
nas empresas e comercios, mas nao nas escolas. VALENTE & ALMEIDA. Op. cit. p.9-10. 
25  Ver iota de rodape sobre tutorials p. 51. 
26  Programs que exploram caracteristicas graficas e sonoras do computador. Sao utilizados geralmente 
para revisar conteado de aula, envolvendo basicamente memorizacao e repeticao, propiciando feedback 
imediato. 
27  Exploracao auto-dirigida na perspectiva da descoberta e construcao do conhecimento pelo propnio 
sujeito, geralmente na modalidade de jogos e simulacao. 
28  Numa perspectiva simplificada do mundo real, ester programs "sugerem" a manipulacao de situates 
reais de risco ou de futuro. A simulacao pode levar o sujeito a desenvolver hipoteses, testa-las, analisa-las 
em termos de resultados e de conceitos. 
29  Dados do The Educational Products Information Exchange Instilute(EPIE), da Universidade de 
Columbia. In VALENTE & ALMEIDA, op.cit. p.2 
3°  VALENTE & ALMEIDA, op.cit p.3. 
31  VALENTE & ALMEIDA, op cit p.3 
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para desenvolver projetos em niveis elementares e secundarios da rede de 

ensino. Essa proliferacao da Informatica continuava acompanhada da 

aquisicao de dominio tecnico do use do software e da integracao de 

ferramentas computacionais ao processo pedagOgico. 

Em 1985, corn urn total de tres meses de curso remunerado durante as 

ferias e de cinquenta horas de duracao, cern mil professores se qualificaram. 

Apesar deste nnmero ter sido bastante significativo, reconheceu-se que "o 

programa de Informatica na Educacclo da Franca nao tinha conio objetivo 

ulna inudanca pedagogic:a, Inas situ a preparacao do alum,  para ser capaz 

de usar a tecnologia da Informatica" 32  

A DECADA DE 80: PRIMEIRAS POUTICAS PCJBLICAS 

NACIONAIS 

A decada de 80 ofereceu consideracOes diferenciadas, pois foi neste 

period° que a ditadura militar ate entao poderosa comecou a ser questionada 

por varios segmentos sociais. Os anos 80 iniciaram corn ulna novidade 

proporcionada pela Secretaria Especial de Informatica -SEI quando da 

criacao de ComissOes Especiais que seriam responsaveis pela implementacao 

da Informatica Educativa no pais. Corn esta atitude a SEI esperava 

desencadear discussOes corn a comunidade representada atraves de diferentes 

segmentos, pois acreditava que so assim poderia obter subsidio e respaldo 

para o desenvolvimento de suas awes. A primeira, denominada Comissao 

Especial Milner° urn, do setor de Educacao, criada em marco de 1980, 

32  VALENTE & ALMEIDA op.cit.p.5. 
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direcionou seus esforcos iniciais para a formacao de recursos humanos em 

Informatica, fazendo surgir novas carreiras e novos curriculos. 

Essa comissao foi formada por representantes da prOpria SEI, da 

Sociedade Brasileira de Computacao-SBC, do MEC, da Sociedade dos 

Usuarios de Computadores e Subsidiarios-SUCESU, da Associacdo 

Brasileira de Indfistrias de Computadores e Perifericos-ABICOMP e tambem 

por pesquisadores selecionados que estavam ligados a area de ensino. Dentre 

as recomendacOes da Comissao Especial no. 1 da Educacao, pode-se 

ressaltar: 

I. Que a formaceio de programadores fosse fella em nivel de 2°. grau tecnico de 
qualm anon, inzplantada em carciter experimental junto aos Centros Federais 
de Educaciio TecnolOgica-CEFEDs, e possivelmente estendidos a outras 
escolas tecnicas. A criacab da Comisseio de Especialistas no Ensino de 
Informatica com o objetivo de assessorar a SERI 110S aspectos de avaliacelo e 
acompanhamento do ensino na area e que os pedidos de autorizacab para o 
funcionamento de novos cursos na area de Informatica ou corn enfase em 
It 	sejam analisados apos a consecuctio de dados mais atualizados 
quarto ao mercado de trabalho, oferta e demanda de profissionais, situacab e 
opiniiio do empregador, do profissional, envolvendo as areas de usuarios e 
indastrias de equipamentos. 

II. Que atraves de programas especiais seja estimulado e divulgado o use de 
ferramentas de Informatica nas areas afins, tais como software de aplicacao 
geral e outros, bem como seja estimulado o desenvolvimento, disseminaceio e 
use de material didatico national, de modo a ampliar a utilizacao da 
Informatica em outros campos, que isso seja feito atraves de um programa 
especial. 

III.Que a SEI atue conjuntamente com instituicoes de ensino, no sentido de 
implantar programas destinados a complementacao de formacezo profissional 
e desenvolvimento de uma mentalidade voltada para os problemas de 
productw. Sejam facilitadas as instituiceies de ensino a organizacao de cursos 
de extenseio em care:ter de reciclagem para os profissionais da area de 
Engenharia e Glenda da Computaceio para atividades industrials, que a 
implantaceio desse tipo de programa seja feita junto com a execuctio de 
projetos de desenvolvimento tecnologico, tendo o cuidado destes programas 
serem constituidos exclusivamente de ensino, subordinados a pesquisa 
academica funcional e corn a participacao de pessoal em fase de fonnacilo. 
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IV.Que sejam coletados recursos para a formacao e utilizaceio de recursos 
humanos em Informatica em outros paises, para futuras orientacoes a pianos 
de capacitactio de mcro-de-obra. Seja mantida a Comissclo Especial ate que os 
grupos de trabalho, de acompanhamento e avaliaceio tenham elaborado 
recomendaciies especificas para suas areas. 33  

A discussao em Informatica Educativa nas escolas palicas do pais foi 

iniciada na mesma decada em que os microcomputadores comecavam a ser 

usados nas escolas particulares. No entanto, a realidade de use da Informatica 

no ensino ficava restrita aos softwares importados, baseados normalmente na 

instrucdo programada, visto que poucas empresas nacionais estavam surgindo 

neste mercado. 

0 i SEMINARIO NACIONAL DE INFORMATICA EDUCATIVA 

0 I Seminario Nacional de Informatica na Educacdo, ocomdo em 

agosto de 1981 na Universidade de Brasilia -UnB, foi promovido por orgdos 

federais como a SEI, o MEC e o Consellio Nacional de Desenvolvimento 

Cientifico e Tecnologico -CNPq. Esse encontro teve por objetivo iniciar 

fonnalmente as discussOes em torno da criacdo de uma politica nacional em 

Informatica Educativa, reunindo diferentes membros da comunidade 

academico-cientifica nacional. Contou tambem corn a presenca de dois 

especialistas estrangeiros, um da Franca 34  e outro da Argentina. 

MUCIO, in GIRAFFA op cit p. 21-2 
34  "A Comissito que foi escolhida trouxe a ministra da Franca para o I Semincirio porque jci se trabalhava 
coin Informatica para Educacilo naquele pais. Fracassou o projeto initial na Franca porque formaram 
mil professores que depois de formados new quiseram voltar para suas escolas. Eles foram para escolas 
particulares." FAGUNDES, Lea. Em entrevista concedida a pesquisadora em outubro de 1999. 
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Os principais aspectos apontados pelos participantes daquele I 

Seminario na conducao da politica pfiblica em Informatica na Educacao 

foram: 

I. as atividades de Informatica na Educacao devem ser balizadas por valores 
culturais, sociopoliticos e pedagogicos da realidade brasileira; 

II. os aspectos tecnico-econOmicos(custos, volume de inversOes, tecnologia e 
relacoes interindustriais) devem ser equacionados, ifeio em fink& das 
pressoes do mercado, mas em funciio dos beneficios socioeducacionais que urn 
projeto desta natureza possa gerar e em equilibrio com outros investimentos 
em Educacao no pais; em especial que o fator custo ncro seja impeditivo da 
implantactio da fase experimental do processo. 

III.que o processo de informatizactio da Educacao fosse considerado como urn 
meio de amplickao das funcoes do professor e jamais substitui-lo; 

IV:que o use de computadores e dos demais recursos computacionais na b fosse 
considerado como nova panaceia para enfrentar problemas de Educacclo 
bcisica ou como substituto eficaz das carencias em larga escala de docentes e 
recursos instrucionais elementares ou de outra natureza; 

V. que as equipes universitarias brasileiras e empresas nacionais fossem 
estimuladas a desenvolver o hardware e o software necessarios para tais 
experimentos, enfatizando o interccimbio e divulgacero das experiencias; 

VL que fossem realizados o mapeamento dos recursos tecnologicos no pais; a 
divulgaceio do que seria realizado na area de tecnologia educacional(uso do 
computador); seminarios regionais nas Universidades; levantamento de 
pessoal que, voluntariamente, se propusesse a participar da experiencia; apoio 
a centros que possuissem pessoal qualificado; 

Vague fossem implantados projetos-piloto capazes de subsidiar a Politica 
Nacional de Informatizacao da Educaclio, abrangendo tanto o ensino regular 
como o ncro-formal, em todas as suas modalidades, nos seus vcirios graus; 

VIII. que os projetos tivessem um carater experimental e crescimento gradual; 
IX que os programas computacionais destinados ao ensino fossem desenvolvidos 

por equipes brasileiras; 
X que, paralelamente ao desenvolvimento das experiencias piloto, fossem 

acompanhados os resultados positivos e negativos de processos semelhantes 
no exterior; 

XL que fossem preparados os professores, os administradores Escolares e todos 
quantos estivessem interessados na quest& para que o computador fosse 
adequadamente introduzido na area educacional; 

XII. que ficasse garantido o carater interinstitutional e interdisciplinar do 
programa, cabendo a lideranca do aspecto educacional ao MEC e do aspecto 
informatico a SEI, corn a colaboracao de outros organs de politica cientca e 
tecnologica interessados; 
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XIII. que a comunidade de especialistas, composta pelos participantes do I 
Seminario Nacional de Informatica na Educacao, estivesse representada nas 
etapas subsequentes do programa de implantacao; 

XIV.que a experiencia fosse desenvolvida em Universidades com capacitaccro 
tecnologica nas areas de Informatica e de Educactio, visando, contudo, a 
utilizacao do computador no ensino de 1°., 2°. e 3°. graus, sem prejuizo de 
iniciativas pioneiras em andamento nesta area; 

XV.que fosse dada particular enfase a preparaceio de recursos humanos, 
condicao especial tanto para o piano de implantacao initial como para os 
desdobramentos posteriores; 

'Vague o programa experimental fosse realizado de modo a abranger as 
diferentes regioes do pais. 35  

Em resumo, o que se queria era que a inclusao da Informatica na 

Educacao fosse respeitada, nos seus aspectos culturais, sociopoliticos e 

pedagogicos brasileiros; equacionada, no seu aspecto custo-beneficio de 

implementacao; valorizada, mas nao como a mais nova panaceia Educativa; 

e democratizada, ao nao aceitar desviar recursos de outras areas mais 

carentes da Educacao para suprir as seas. 

Em oito de outubro de 1981 foi Itornologado o estatuto da Fundacao 

Centro Brasileiro de Televisao -FUNTEVE, orgao subordinado ao MEC 

responsavel pela implementacao e suporte da Informatica e seu uso-aplicacao 

na Educacao. Neste mesmo ano, representantes da SEI, MEC e do CNPq 

iniciaram a proposicao de ideias para a implementacao dos centros-piloto, 

seus instrumentos e mecanismos de acao, divulgados em urn documento 

denominado Subsidios para a Implantacao do Programa de Informatica na 

Educacao. Este documento embasou o instrumento legal para a criacao da 

Comissao Nacional de Informatica na Educacao 36. As principals questOes por 

ele estabelecidas foram: 

35  ANDRADE & LIMA, op cit., p.42-3 
36  OLIVEIRA. It de. Informatica Educativa: dos pianos c discursos a sala de aula Campinas: Papirus. 

1997, p.31. 
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I. A sociedade brasileira, a exemplo de outros paises desenvolvidos ou em 
desenvolvimento, tub pode prescindir do processo irreversivel da inclusdo da 
Informatica, e a Educaedo ndo sera uma exceed() a regra; 

II. Mesmo o Brasil tendo outras necessidades basicas a suprir, o enfoque da 
sociedade informatizada tub deve ser afetado, sob pence de alija-lo 
definitivamente as fileiras dos paises do terceiro mundo; 

TILE precis° preservar o context° einico-cultural do pais e equalizar os 
parcimetros norteadores quando da transferencia de experiencias estrangeiras 
em Informatica Educativa; 

WE preciso buscar a modemizaedo do pais a fim de permitir e amenizar a 
entrada de tecnologias alheias a nossa realidade; 

V.A Informatica Educativa precisa ser encarada ndo como panaceia aos 
problemas educativos do pais, mas como mais um recurs° tecnolOgico, que 
nab promova o constrangimento e o sensacionalismo; 

VI. A undo de esforcos junto as iniciativas centradas nas Universidades alem de 
ser imprescindivel, deve auxiliar ao alcance pleno dos objetivos firmados junto 
a politica nacional de Informatica Educativa que estito se desenvolvendo 3 ' 

Partindo dessas questOes, acreditava-se no use do computador como 

veiculo de instrucao que poderia suprir as carencias Educativas brasileiras, 

pois o ambiente de aprendizagem poderia passar por modificaceies 

operacionais e pedagogicas profundas que favoreceria o ensino centrado nos 

interesses e capacidades de cada aluno. 

Finalizadas as primeiras discussOes para a formulacao de uma politica 

nacional. a SEI comecou a investigacdo de experiencias em Informatica 

Educativa junto as Universidades do Brasil e do exterior, principalmente 

americana e francesa. Um tecnico de seu quadro foi enviado ao IV Congresso 

Mundial de Informatica na Educacao, que aconteceu em junho de 1981, em 

Lausanne, na Suica, a fim de obter junto aquele govern° e as industrias 

privadas informacdes acerca do desenvolvimento e do planejamento em 

Educacdo. A meta era colher dados para auxiliar na formulacab de uma 

37  ANDRADE & LIMA. Op. cit., p.51-2. 
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politica nacional, visto que a Lei da Informatica estava a caminho e trataria de 

estimular e "fechar" o mercado por alguns anos. A Educacdo deveria dar 

suporte estrutural e incentivar a construed() deste novo contexto industrial. 

0 II SEMINARIO NACIONAL DE INFORMATICA EDUCATIVA 

0 II Seminario Nacional de Informatica na Educacao focalizou as 

discussoes em torno da necessidade de criacao de centros-piloto no pais. A 

SEI, o MEC e o CNPq sediaram o encontro na Universidade Federal da 

Bahia, de vinte e seis a vinte e oito de agosto de 1982, tendo por terra 0 

Impacto do Computador no Processo Educacional Brasileiro, em nivel de 

segundo grau. 

Sociologos38, psicologos, educadores e informaticos discutiram, cada 

qual corn sua area, questOes relevantes para serem consideradas na inclusdo e 

no estabelecimento de diretrizes de acdo para a instalacdo dos centros-piloto. 

Foi desenvolvido o alicerce para a formaedo do que seriam as futuras 

politicas em Informatica Educativa no Brasil. 

0 grupo de sociologia, destacou entre outros fatores, a 

multidisciplinaridade na abordagem da Educaedo e da Informatica e o duplo 

enfoque existente entre Educacdo para a Informatica e Educacao pela 

Informatica. Ressaltou a necessidade de regionalizar os nucleos de 

38  "No II Seminario eles(a comissao organizadora)reso/veram colocar um grupo de psicologos, um grupo 
de pedagogos, urn grupo de sociologos e um grupo de informaticos. Foi muito interessante. Foi na Bahia, 
em Salvador. Eu cheguei para um sociOlogo e disse: Alas que born! Voces socialogos se interessando por 
Informatica na Educacdo. E ele disse: Alas quern e que vai ser louco de recusar um convite desses para 
vir ate Salvador?! Eles desconheciam e ndo estavam preocupados corn a entrada da tecnologia na 
Educacao" FAGUNDES, Lea. Em entrevista concedida a pesquisadora em outubro de 1999. 
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atendimento, incluindo a pluralidade de perspectivas dos profissionais 

envolvidos e incorporando ativamente os diversos atores participantes do 

trabalho, nao apenas os professores e alunos, mas tambem suas familias e a 

comunidade em gera1 39, observando o impacto delta inclusao sobre as 

relacOes dentro e fora da escola e no sistema sOcio-cultural. 

0 grupo de psicologia questionou a melhora na qualidade do ensino e 

da aprendizagem atraves do uso do computador nas escolas pois " a ()Nilo 

pela qualidade passava pela questa() quantitativa, que implicava na 

democratizacao do ensino, que so se daria se a experiencia pudesse ser 

ampliada ao maior ntimero de alunos, priorizando o desenvolvimento 

cognitivo dos mesmos, indissociavelmente ligado a seu desenvolvimento 

ajetivo, moral e social"40 . 

A psicologia seria responsavel pelo reconhecimento dos aspectos 

cognitivos aperfeicoados corn o uso do computador no ensino, das areas 

curriculares mais favorecidas e das conseqiiencias desejaveis ou lido no seu 

uso. 0 grupo constatou inicialmente duas modalidades de uso do computador: 

uma em situacao de aprendizagem previamente estruturada e outra em 

situacdo de aprendizagem estruturada pelo aluno. 

Este grupo acreditava ser necessaria a presenca de urn psicOlogo nas 

equipes interdisciplinares dos centros-piloto e, principalmente, que a 

formacao de professores deveria contemplar prioritariamente a questa() da 

maturacao biologica e de aspectos teOricos da area no desenvolvimento de 

projetos independentes e validados no contexto educativo. 

39  ANDRADE & LIMA. Op. Cit.. p.44. 
40  ANDRADE & LIMA. Op.cit.. p.46. 
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0 grupo de Inforinaticos discutiu questOes em torno da infra-estrutura 

necessaria aos experimentos, recomendando o use de tecnologia e 

equipamentos nacionais, nao se curvando as pressOes ou conveniencias 

mercadologicas de produtos estrangeiros. Quanto ao treinamento da equipe, 

preocuparam-se em desenvolver urn certo nivelamento de conhecimentos 

junto a observacao, divulgac.,•ao e/ou aquisicao de experiencia pratica, no pais 

ou no exterior. 

A discussao do grupo de Educacao destacou a utilizacao do 

computador como urn meio que, atraves de programas e materiais 

instrucionais, pudesse facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento da 

inteligencia do aluno, auxiliando o professor e a comunidade escolar a prestar 

um atendimento mais eficiente. Para os educadores presentes aquele 

seminario, o computador deveria ser encarado como urn meio e nunca como 

um fim, como contribuicao para o aprimoramento de habilidades intelectuais 

especificas. Sugeriu-se a inclusao em outros graus de ensino, nao somente no 

segundo grau como previsto, e recomendou-se o desenvolvimento de 

programas alternativos que visassem a superacao de dificuldades e o 

atendimento de interesses dos alunos. 

0 grupo de EducacCio tambem sugeriu a possibilidade da criacao de 

uma equipe interdisciplinar na producao e avaliacao das experiencias nos 

centros-piloto, constituida por professores de segundo grau, especialistas em 

conteirdo, Educacao, Informatica, psicOlogos e outros, a fim de 

desenvolverem diretrizes basicas de planejamento. A integracao de toda a 

comunidade escolar entre docentes, discentes, tecnicos, administradores e 

pais, deveria fazer parte deste processo de planejamento a fim de evitar 

marginalizacao e discriminacao. Preocupados com a formacao dos 
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professores junto a Informatica Educativa, o grupo previu o desenvolvimento 

de estruturas de apoio na utilizacdo dos programas, definidas por guias, 

roteiros de discussao e sugestOes frente aos aspectos afetivos e emocionais 

decorrentes da implantacao da nova tecnologia. Sugeriu que a capacitacao da 

equipe interdisciplinar dos centros-piloto fosse simultanea ao 

desenvolvimento do projeto. 

Em janeiro de 1983, foi criada a segunda Comissao Especial de 

Informatica na Educacao-CE/IE da SEI sob o niunero onze. Sua composicao 

havia sido proposta por Orgaos diferentes daqueles da primeira comissao de 

1981. A Secretaria Especial de Informatica permaneceu, mas em parceria 

corn o MEC e CNPq, corn as seguintes atribuicOes: 

I. propor a orientacdo basica para a politica de utilizaca o da Informatica no 
processo de ensino-aprendizagem, observando os objetivos e diretrizes da 
Politica Nacional de Informatica, do Plano Setorial de Educactio, Cultura e 
Desporto-PSEC(1980-1985) e do Plano Basic° de Desenvolvimento Cientifico 
e Tecnologico; 

II. apoiar e acompanhar a implantacao de centros-piloto que promovessem 
pesquisas sobre a aplicaceio da Informatica na Educactio, mediante o 
desenvolvimento de pesquisas multidisciplinares; 

Ilfrecomendar a adoctio de carateristicas tecnicas padronizadas para os 
perifericos, softwares basicos e de suporte adequados para os fins 
educacionais; 

IV. coordenar a alocacao, acompanhar a aplicactio de recursos, quer 
governamentais ou de outra natureza, no campo da Informatica na 
Educaceio41  

A Informatica colocou-se como questa° de "seguranca nacional" pois 

ainda estava ligada diretamente a Secretaria Especial de Informatica e 

Presidencia da Republica, na epoca o presidente Figueiredo. Os militares 

41  GTRAFFA. Op, cit., p.26 
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acreditavam "que o Brasil deveria desenvolver competencia national em 

fabricacao e uso da Informal-Ica. Para fabricacao eles tinham a 

COBRA(uma empresa dos militares que fazia pequenos computadores) e 

para o uso eles tinham que formar tecnicos. Entao eles fizeram um projeto 

chamado EDUCOA/1". 42  

Segundo Valente43  estes Seminarios serviram de parAmetro para o 

desenvolvimento do Projeto Educacao corn Computadores -EDUCOM corn 

uma sistematica totalmente diferente de outros programas implementados 

pelo MEC. 

"No caso da Informatica na Educacao as decisoes e as propostas nunca 
foram totalmente centralizadas no MEC. Eram fruto de discussoes e propostas 
feitas pela comunidade de tecnicos e pesquisadores da area. A fiincao do MEC 
era a de acompanhar, viabilizar e implemental- essas decisoes.(...) No Brasil as 
politicas de implantaceio e desenvolvimento nao selo produto somente de decisoes 
governamentais, como na Franca, nem conseqiiencia direta do mercado como nos 
Esiados Unidos." 

Antes de publicar o comunicado que daria inicio a Infonnatica 

Educativa no pais atraves do projeto EDUCOM, o MEC divulgou em julho 

de 1983 urn documento denominado de Diretrizes para o Estabelecimento da 

Politica de Informatica no Setor Educacdo, Cultura e Desporto. Basicamente 

visava propor pressupostos basicos junto a formulacao das diretrizes daqueles 

diferentes setores citados. 0 MEC defmiu duas dimensiies essenciais 

politica de Informatica: a Informatica no Ensino e a Informatica na 

Administracdo. 

42  FAGUNDES, Lea. Em entrevista concedida a pesquisadora cm outubro de 1999. Ver mais sobre 
EDUCOM no seu capitulo especifico a seguir. 
43  VALENTE & ALMEIDA. Op. cit. p. 6. 
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A primeira, responsabilizava a Educacao para a formacao de recursos 

humanos, atraves da pesquisa, do desenvolvimento socio-econdmico e da 

preparacao da pr6pria sociedade para a inclusao tanto nos processos 

produtivos quanto nos costumes. Nesta dimensao, 0 MEC estabeleceu quatro 

campos de atuacao: 

I. Ensino de Informatica: focalizctva a formacao de profissionais de Informcitica 
para sistemas de it formacao(sistemas de informacoes gerenciais, sistemas de 
apoio a decisao, construclio de modelos de simulacao e administracao de 
dados), processamento de dados(software aplicativo, basic), de suporte, 
programacao, opera*, digitacao), projeto de hardware, alem da 
complementacao da formacao de profissionais de outras areas do 
conhecimento; 

H. Ellsillo para a Wonnatica: considerava o carater multidisciplinar da 
Informatica e acreditava poder desenvolver de forma integrada os setores que 
the forneciam tank) o suporte conceitual quanta a tecnolOgico; 

na Pesquisa: considerava os aspectos instrumentals da 
Informcitica nas atividades de pesquisa da Educacao, cultura e desporto; 

IVInformatica na Educacao: distinguia a Informatica como tecnologia de 
ensino, considerando seus aspectos instrumentals para professores e ahmos. 

Para a Informatica na Administracao, houve a necessidade de agilizar 

os processos de decisao e de operacionalizacao dos programas oferecendo 

subsidios de apoio para as politicas existentes nos setores de Educacao, 

Cultura e Desporto. Portanto, o MEC articulou suas acOes partindo do 

estabelecimento desta politica e de suas diretrizes a fim de pennitir o 

acompanhamento frente ao avanco cada vez maior da Infonnatica na 

Educacao, corn algumas diferencas substanciais em relacao ao que ocorria na 

Franca e nos EUA. Alem da descentralizacao das politicas, a implantacao se 

fundamentou em pesquisas concretas realizadas em escolas publicas e na 
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perspectiva de provocar mudancas pedagogicas profundas, redefinindo 

inclusive o proprio papel do professor como transmissor da informacao. 

Em vinte e nove de agosto de 1983, a SEI publicou o comunicado 

niunero 15/83 convocando as InstituicOes Publicas de Ensino Superior 

brasileiras a enviarem projetos que visassem desenvolver os primeiros 

Centros-Piloto de iniciativa governamental (conforme recomendacao do I 

Seminario) no pais, voltados para a pesquisa multidisciplinar na aplicacao 

das tecnologias de Informatica no processo de ensino-aprendizagem. 

Oficializando, assim, o surgimento do EDUCOM no pais. 

Antes deste projeto houve uma experiencia importante chamada de 

Projeto CIRANDA. 0 responsavel pelo setor de Educacao na EMBRATEL 

na epoca "elaborou e implementou este projeto para os funcionarios. Ele 

queria formar uma aldeia global, digamos assim, ligando por rede todos os 

funcionarios da EMBRATEL de qualquer ponto do Brasil. New so por 

questOes de articulacilo profissional, mas tambem para levar a Educacilo 

para os seus filhos "44  

Definidos os futuros Centros-Piloto do Projeto EDUCOM, a SEI 

publicou em dezessete de j ulho de 1984 as cinco Universidades Publican 

brasileiras escolhidas. Importante lembrar que a SEI imp& a reserva de 

mercado, aprovada pelo Congresso Nacional, atraves da Lei niimero 7.232 

que vigorou por oito anos. Segundo Almeida, "os motivos determinantes de 

tal politica se encontram nos pressupostos da doutrina de seguranca 

nacional e no desejo de se fazer do Brasil um pais belicamente forte e capaz 

de alimentar uma pujante indastria de guerra" 45 . Acreditava-se que 

44  AXT, Margarete. Por ocasido da defesa desta proposta de pesquisa em setembro de 1999. 
45  ALMEIDA, Fernando J. de. Educacao e Informatica: os computadores na escola Sao Paulo: Cortez. 
28 . ed., 1988, p.13. 
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fechando o mercado poderia-se estimular o desenvolvimento nacional em 

Informatica e protege -10 da concorrencia dos produtos importados. 

Uma politica de reserva de mercado que buscasse estabelecer uma 

indastria propria de Informatica deveria implicar na criacao de estruturas 

institucionais para fomentar, regular, supervisionar e operar a transicao 

tecnologica no pais. Para isso instituiu-se a Comissao Coordenadora das 

Atividades de Processamento Eletronico -D(1972-78), a Empresa Digital 

Brasileira -DIGIBRAS e a SET, criada em 1979 e ligada diretamente ao 

CSN46, (encarregado de normatizar o use da Informatica no pais). 

A Educacao comprometida com o crescimento economic° da epoca, 

promoveu estrategias macrosociais a serem operacionalizadas e intensificadas 

no final da decada de 70 e toda a decada de 80 47 . Buscou elevar o aspecto 

qualitativo e quantitativo do processo ensino-aprendizagem. Outro projeto 

desenvolvido, o SACI envolveu alta tecnologia de satelites e TV para a 

Educacao basica do Rio Grande do Norte', podendo ser considerado nina 

das primeiras tentativas de inclusao da tecnologia no ensino brasileiro. 

0 FIM DA DITADURA MILITAR 

Importantes conquistas politicas como a anistia deflagrada em 1979 e 

1985, as eleicoes diretas a partir de 1982 para governadores e a partir de 

16  Conselho de Seguranca Nacional. 
Como por exemplo criack do MOBRAL, programas de educack na TV. crescimento da oferta de 

ensino particular fmanciado por mensalidades ou bolsas de verbas pablicas. MONLEVADE. Op. cit. p.39-
42. 

ALMEIDA, op cit. p.50. 
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1985 para prefeitos das capitais, delimitaram uma nova condicao de 

participacao popular. 

Ap6s vinte e um anos de ditadura, em quinze de marco de 1985 corn a 

posse do presidente civil pelolegio Eleitoral estavam garantidas as 

eleicOes diretas para presidente da Republica que so foram efetivamente 

ocorrer em 1989. 

"Com a mudanca de govern, em 1985, houve modificacoes 110S conceitos 
das atividades necessarias para o atendimento a carencias educacionais do pais. 
Para melhor cumprimento de sua misseio, a FUNTELE reestruturou o seu Centro 
de Infbrmcitica, alterando seu modelo organizacional, estrutura a funcionamento, 
processos administrativos e gerenciais "49  

Ao mesmo tempo em que a participacao popular ganhava terreno, 

politicas nacionais importantes em Infonnatica Educativa comecavam a ser 

desenvolvidas sob dominio do MEC. A FUNTEVE -MEC tinha como 

proposta regimental implementar a Infonnatica Educativa no pais e em 1982 

instituiu o Centro de Informatica-CENIFOR a fim de que promovesse 

diversas acO'es nesta perspectiva, o que acabou nao acontecendo. 

Mesmo existindo o carater regimental, o CENIFOR desenvolveu urn 

projeto de implementacao do Programa de Instalacao de Computadores 

Brasileiros-PROCOMB, paralelo ao EDUCOM que estava sob lideranca da 

SEI. Houveram outros equivocos do CENIFOR que provocaram algumas 

mudancas radicais deste Orgao dentro do MEC. Sob nova sigla, Centro de 

Infonnatica Educativa, foi aprovado em vinte e nove de marco de 1984 outro 

regimento interno, atribuindo a coordenacao do Projeto EDUCOM no ambito 

do MEC. 
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Em junho de 1985, o MEC apresentou o I Plano Setorial: Educaeao e 

Informdtica -I PSEI, que foi aprovado em setembro pelo Conselho Nacional 

de Informatica e Automaeao-CONIN. Tambem contribuiu para a formulae -do 

do I Plano Nacional de Informdtica e Automaedo- I PLANIN. Este PSEI foi 

desenvolvido para servir de base para outros pianos setoriais de software, 

pesquisa, desenvolvimento e microeletronica. "A abrangencia do setor 

educational na area de Informatica, segundo o PSEI, envolvia segmentos 

importantes dentro de suas funcOes especificas, tais como: 

I. Ensino, compreendendo os segmentos: 
* informatizaccro da sociedade; 
* informatizactio das profissoes; 
* formactio de recursos humanos em servicos tecnicos de Informatica; 
* formacao de recursos humanos para o desenvolvimento tecnologico da 

Informatica; 
* Informatica como tecnologia educational. 
II. Pesquisa, compreendendo os seguintes segmentos: 

aplicacoes tecnologicas de Informatica; 
* sistemas computacionais avancados; 

tecnologias de equipamentos e perifericos; 
* tecnologias bcisicas de Informatica; 
* tecnologia de Informeitica na Educactio; 
* aplicacoes da Informatica na Educacifio. 
III. Extenseio, compreendendo os seguintes segmentos: 
* cooperacao tecnica em Informatica; 
* atividade de integractro comunitciria; 
* integractio escola-emprego-governo. 

Gestao, compreendendo os seguintes segmentos: 
* recursos de Informatica nas instituicoes educacionais; 
* integracclo e compartilhamento do use de recursos de Informatica; 
* automactio do sistema de gestao; 
* automacao de sistemas especiais"." 
Em 1985, na. UFRGS, foi desenvolvido pela equipe da profa. Liane 

Tarouco no Centro de Processamento de Dados(CPD) o software SISCAI- 

49  GIRAFFA. Op. cit. p. 28-9. 
50  ANDRADE & LIMA. Op. cit. 75. 
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Sistema de Computacao de Apoio ao Ensino,. Ele operava na perspectiva da 

instrucao programada e foi testado em interacdo nos terminais de video na 

avaliacao de alunos da pOs-graduacdo em Educacab da disciplina de 

Introducao aos Metodos Quantitativos. Este software foi utilizado tambem 

para montagem de urn banco de questOes, para o ensino na modalidade 

tutoria151  das linguagens FORTRAN, WFL e BASIC pelos professores do 

CPD e tambem simulacOes em pneumo e clinica envolvendo profissionais da 

area da sattde 52 . 

Em fevereiro de 1986 o MEC criou o Comite Assessor de Informatica 

para a Educacab- CAM/SEPS a fim de que pudesse assessorar a Secretaria 

de Ensino de primeiro e segundo graus -SEPS sobre a utilizacao de 

computadores na Educacao basica". Lea da Cruz Fagundes, como membro 

deste primeiro Comite Assessor e dos futuros, afirmou que a preocupacao 

inicial foi de construir uma base histOrica em torno dos acontecimentos ja 

ocorridos em nosso pais em Informatica Educativa e auxiliar nas escolhas 

futuras de programas em escolas publicas. 

"Cada ministro que entrava mudava todos os tecnicos que ja conheciam 
os projetos anteriores. Da iniciativa do ministro Marco Mack! quando ele ainda 
era ministro, foi criado urn Comite Assessor para que no momento em que o 
govern() brasileiro escolhesse urn programa de it formcitica em escola pablica, ele 
pudesse tomar conhecimento do que jci se fez. Neste momento de troca de 
governo, muitas empresas estrangeiras e nacionais querem vender softwares, 
mciquinas e, sem essa assessoria, o govern pode ficar confuso, sem saber o que e 
bom ou nab ao pais." 

Este Comite Assessor definiu como sendo as prioridades do MEC para 
1986: 

51E o mesmo que instnicao programada no computador. corn a "vantagem .  de apresentar outras 
caracteristicas nao permitidas em pacel„ como a animacao. som, manutencao da performance do aprendiz. 
facilitando o processo de administracao das lies. Ou seja, é o mesmo que uma Educaclo instrucionista. 
52  ANDRADE & LIMA, op. cit.. p.40. 
53  OLIVEIRA. Op. cit. p. 41. 
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1. "Realizactio de concursos nacionais de softwares educacionais, como forma 
de estimular a productio nesta area; 

II. Redaceio de urn document° sobre Politica Navccional de Informatica no 
Educaceio; 

III.Implantactio de Centros de Informcitica Educational- CIES para atender a 
aproximadamente 100 mil usucirios, corn mil unidades de mciquina, em 
convenios com as Secretarias Estaduais e Municipals de Educactio; 

IV.Definicao e organizaceio de cursos de formactio de professores dos CIEs; 
V. Avaliactio e, se fosse o caso, reorientactio do projeto EDUCOM" 54  

Enquanto eram discutidas as primeiras questOes em Informatica 

Educativa no ambito do MEC, os microcomputadores chegavam "em peso" 

nas escolas brasileiras, principalmente nas escolas particulares. Corn os 

MSX-SHARP: Hotbit e o MSX-GRADIENTE: Expert, dirigidos para o 

public° infanto-juvenil (sobretudo seus videojogos), educadores puderam ter 

contato com jogos e sofiwares educativos, entre eles o LOGO fazendo de 

uma atividade liKlica um processo educativo de construcao de novos 

conhecimentos. Haviam algumas limitacOes como por exemplo a 

incompatibilidade corn impressoras e a dificuldade de obtencao de 

processadores de texto ou programas de planilha e banco de dados . 55  

Outros eventos em Informatica Educativa ocorreram neste periodo. 

Podemos citar o 6°. SEMICRO (RI), Infonnatica-SUCESU/85 (SP), 1°. 

Seminario de Informatica e Educacao (RS), 1°. Encontro Estadual de Ciencia 

e Tecnologia (ES), 2'. JIN (BA) e Seminario de Tecnologias Educacionais- 

54  OLIVEIRA. Op. cit. p. 42. 
55  VALENTE, Jose. Informatica na Educaeito: uma questio tecnica ou pedagogica? In Tecnologias 
Educacionais: para alem da sala de aula. Porto Alegre: Artmed. Patio Revista Pedagogica. Ano 3, no. 09. 
maioijulho 1999. p.21. 
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ABT (RJ) e a I Jornada de Trabalho -JET, em dezembro de 1985 do 

EDUCOM(RJ)56 . 

A Jot-nada de Trabalhos de Wonncitica na Educacao: Subsidios para 

Politicas realizada na cidade de FlorianOpolis no periodo em novembro de 

1987, foi urn marco em termos de discussOes dos resultados ate entao 

alcancados dentro do projeto EDUCOM. Estas discussOes e trocas de 

experiencias foram cruciais para o encaminhamento de uma politica propria 

em Infonnatica Educativa no pais. 

Em primeiro de fevereiro de 1987 o Congresso Constituinte comecou, 

mesmo que limitado pela permanencia dos militares no poder, as discussOes 

em torno das diretrizes basicas do pais. Oito milhOes de criancas em idade 

escolar estavam fora da escola, e trinta milhOes de brasileiros analfabetos 

comprovavam a real falta de vontade politica para corn a melhoria do nivel de 

escolaridade da populacao ``fitgindo a sua responsabilidade social corn o 

ensino e a producao do saber, o govenio desenvolve unia politica 

educacional que .favorece o einpresarianiento do ensino, tratado C01710 

inercadoria. "57  

Na defesa de uma escola publica , gratuita, critica, laica, democratica e 

de qualidade, exigia-se urn maior compromisso das politicas federativas em 

torno da ampliacao e fortalecimento da rede oficial de primeiro e segundo 

graus que deveriam estar garantidas pela Constituicao que se discutia. Em 5 

de outubro de 1988 foram promulgados os dispositivos legais da Educacao 

como os direitos de todos e deveres do Estado e da familia, dos principios de 

igualdade, liberdade, pluralismo, gratuidade e qualidade. Se a ideia era de 

56  GIRAFFA. Op. cit.. p.29. 
BOLETIM INFORMATIVO DO FORUM DA EDUCACA.  0 NA CONSTITUINTE. No. 1. 2/4/87. 
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promoedo de urn ensino nestes principios, uma proposta pedagogica que 

fugisse do paradigma tecnicista era urgente. 

A linguagem e filosofia LOGO, baseada na teoria de Piaget, estava 

sendo disseminada pelo projeto EDUCOM nas escolas palicas, em torno de 

pesquisas, e tambem nas escolas particulares que ja comecavam a se 

beneficiar dos resultados obtidos. Foi necessario colocar a Informatica 

Educativa numa condiedo de quebra das propostas de instruedo programada 

dos PECs, na perspectiva de construed° de um novo paradigma educativo: 

"se a escola pnblica tens tantos problemas e a tecnologia e tab cara, lido se 

justifica introduzir esta tecnologia para fazer coisas que o livro didatico 

estava.fazendo. "58 

58  FAGUNDES, Lea. Em entrevista concedida a pesquisadora em outubro de 1999. 



5.5 

PROGRAMAS NACIONAIS EM  

INFORMATICA EDUCATIVA  

Depois de muitas discusseies, seminarios, eventos, com algumas 

certezas e de acordo corn uma das primeiras solicitacOes da comunidade 

academico-cientifica por ocasiao da realizacao do I Seminario Nacional em 

Informatica, em 1981, foram aprovados os primeiros Centro-Pilotos 

patrocinados pelo governo. Atraves do comunicado SEI/SS numero 19/84 de 

dezessete de julho de 1984 sao designadas cinco Universidades, entre elas 

quatro federais e uma estadual, que iriam participar do Projeto EDUCOM. 

Outros projetos consolidaram as experiencias ocorridas no EDUCOM, 

tamanha a importancia de seu processo e de seus resultados. Levant() a seguir 

elementos que possam colaborar no avanco da compreensao da historia em 

Informatica Educativa de nosso pais. 

PROJETO EDUCOM 

Denominado de projeto-piloto, o projeto EDUCOM' iniciou suas 

atividades corn a responsabilidade de ter sido a primeira acao oficial 

propriamente dita que buscou levar computadores as escolas publicas no 

Brasil. 0 documento deste projeto, depois de aprovado e regulamentado, 
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caracterizou a implementacao dos centros-piloto como urn experiment°, 

apresentando urn cronograma corn duracao maxima de cinco anos( 1983-

1988). 

0 EDUCOM tinha por objetivo geral fomentar o desenvolvimento da 

pesquisa multidisciplinar voltada para a aplicacao das tecnologias de 

Informatica no processo de ensino-aprendizagem e pretendia objetivamente: 

* "implantar urn nude° de pesquisa de desenvolvimento de Informatica na 
Educavelo sediado na Fundacilo Centro Tecnologico para Informatica- CT1, a 
partir de outubro de 1983; 

* promover a implementacao de centros-piloto observando a qualidade e a 
distribuiceio equilibrada por regioes, a partir de marco de 1984; 

* apoiar a capacitacao dos recursos humans necesscirios ao projeto, a partir 
de julho de 1983; 

* desenvolver mecanismos de avahavero e acompanhamento dos centros-piloto, 
a partir de marco de 1984; 

* disseminar infonnacOes do projeto " 2. 

A divulgacAo do projeto ficou a cargo do Centro de Informatica 

Educativa - CENIFOR/SEI ate 1984. Depois de aprovado o projeto em julho 

de 1983, foi iniciada a proxima etapa que foi o envio das informacOes 

necessarias para que as Universidades brasileiras se candidatassem a 

implementacao dos centros-piloto, prevendo o inicio das atividades para 

marco de 1984. 

Em vinte e nove de agosto de 1983 foi publicado o edital do Projeto no 

Dicirio Oficial da Unido4 . A SEI enviou as Universidades o Comunicado 

1  EDUCOM surgiu atraves da Secretaria de Informatica do presidente Figueiredo, ligada diretamente 
a presidencia da RepUblica. Era questdo de Seguranca Nacional, porque era regime militar". 
FAGUNDES. Lea. Em entrevista concedida a pesquisadora em outubro de 1999. 
2  ANDRADE & LIMA. Op. cit., p.59-60. 
3  OLIVEIRA. Op. cit. p. 35. 
4  OLIVEIRA. Op. cit. p.30. 
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SEJ/SS no. 15/83, de agosto de 1983, anexo 4, infonnando que os centros 

escothidos teriam o apoio SEI-MEC-CNPq-FINEP junto aos trabalhos corn 

escolas (de segundo grau) e em projetos que focalizassem o ensino-

aprendizagem, ficando a cargo dos centros -piloto: 

I. `formar equipes multidisciplinares integradas, especialmente, por 
especialistas em Educacao, sociologia, psicologia, Informatica, bem como por 
professores em exercicio efetivo de magisterio, nas diversas areas de conteado 
especifico de ensino de 2°. grau; 

II. desenvolver materiais para sistemas interativos que utilizem o computador 
em Educactio; 

especificar, desenvolver e implantar software de suporte educational; 
IVaplicar, experimentalmente, tais recursos no ambito dessas escolas; 

promover pesquisa e reflex& sobre os impactos socio-politicos da utilizacao 
da Informatica na Educacao; 

H.capacitar os recursos humanos necesscirios a implantacao e desenvolvimento 
das atividades acima; 

VII. avaliar constantemente o use do computador em Educacao, tanto na fase de 
desenvolvimento quanto na de aplicacao experimental; 

VIII.avaliar os resultados, tanto nos aspectos pedagogicos, como nos 
psicologicos e sOcio-culturais, visando a validacao das experiencias. "5  

A avaliacao dos sub-projetos enviados pelas Universidades para a 

implementacao dos centros-piloto foi feita pela Comissao Especial Milner° 

11/83 e teve como merit° a relevancia do problema, a eficacia das atividades 

propostas, a eficiencia dos meios utilizados e a exeqiiibilidade do sub-projeto 

apresentado. 

Em tres de julho de 1984, o comunicado SEIISS nuttier() 019/84 

apresentou o CENIFOR-FUNTEVE/MEC como organ responsavel e 

condutor da implantacAo dos centros-piloto do projeto EDUCOM, cabendo-

lhe a coordenacao e supervisdo tecnica de implantacdo e desenvolvimento 
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dos projetos junto as Universidades. Tambem nesta data foi firmado um 

protocolo de intencOes entre o MEC, a SEI, o CNPq, a FINEP e a FUNTEVE 

que assegurava a responsabilidade financeira do projeto 6 . 

Em dezessete de juiho de 1984 foi emitido o comunicado SEI/SS 

numero 019/84 com as propostas selecionadas. A partir de agosto de 1984, as 

Universidades Federais do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

Pernambuco e Estadual de Campinas iniciaram seus trabalhos de 

implementacao dos centros-piloto do projeto EDUCOM, estando assim 

definidos os sub-projetos: 

"Subprojeto EDUCOM Universidade Federal de Pernambuco-UFPE 
* Desenvolvimento de Rede Local de Baixo Custo para o Ensino 
* Desenvolvimento de Metodologia Interdisciplinar de Implementactro de 

Software Educacional 
* Pesquisa sobre os Aspectos SOcio-Culturais e sobre os Impactos Socio-

Politicos do Uso do Computador na Educacao 

Subprojeto EDUCOM Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG 
* Laboratorio de Desenvolvimento de Recursos Humans para a area de 

Wormertica no Ensino 
* Laboratorio de Desenvolvimento de Programas de Ensino Apoiados por, 

 Computador 
* Laboratorio de AplicacOes de Programas de Ensino Apoiados por 

Computador 
* Laboratorio de Servicos de Informatica para o Ensino 

Subprojeto Universidade Federal do Rio de Janeiro- UFRJ 
* Desenvolvimento de Hardware 
* Desenvolvimento de Software 
* Desenvolvimento de Courseware 
* Experimento-Piloto 

Subprojeto Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP 
* Ambientes LOGO 

5  ANDRADE & LIMA. Op. cit., p. 271. 
6  ANDRADE & LIMA. Op. cit. p.64. 
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Subprojetos Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS 
* Desenvolvimento de Sistemas de Computaceio e Formactio de Recursos 

Humanos 
* Utilizacao de Micromundos no Processo de Ensino-Aprendizagem e seus 

Efeitos nas Dimensoes Cognitiva e Afetiva dos Alunos 
* Micromundos LOGO: Busca de Novos Recursos para Ajudar o Aluno a 

Aprender." 7  

O microcomputador adotado na maioria dos sub-centros participantes 

do projeto era o I 7000, produzido pela ITAUTEC, que possibilitava o use de 

softwares com caracteres em lingua portuguesa, como o processador de texto 

Redator e o LOGO ITAUTEC, desenvolvido em parceria corn a UNICAMP. 

Logo o I 7000 foi substituido pelo computador MSX, pois o PC padrao IBM 

que estava no mercado era muito caro para as escolas, akin disso nao possuia 

outras caracteristicas indispensaveis a Educacao como cores, aniinacao e 

som. 0 MSX produzido pela SHARP-Hotbit ou GRADIENTE-Expert foi 

usado praticamente por todos os EDUCOMs, depois do ITAUTEC. 

O MSX, produzido e lancado no mercado brasileiro em 1986, tinha 

som simultaneo, 256 cores e usava urn video de televisao como monitor, 

permitindo a producao de varios jogos e bons softwares 

educativos(incentivados pelos concursos promovidos pelo MEC), entre eles o 

LOGO, inicialinente gravados em fita-cassete. Algumas limitaceies existiam 

comparadas as maquinas APPLE e ITAUTEC, como por exemplo a 

impossibilidade de liga-lo a impressoras. 

Muitas dificuldades se sucederam, devido principalmente a inflacao do 

periodo e a transicao politica de epoca. A SEI e a FINEP, Orgaos inicialinente 

responsaveis pela parte financeira e orcamentaria do projeto, retiraram sua 

participacao em funcao das dificuldades em cumprir o protocolo que haviam 
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firmado. 0 proprio CNPq enfrentou dificuldades desta ordem no 

financiamento das bolsas de estudo. A fala da Profa. Lea da Cruz Fagundes, 

participante de um sub-projeto da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul- UFRGS, juntamente com sua equipe do Laborat6rio de Estudos 

Cognitivos-LEC do Instituto de Psicologia, apresenta maiores elementos 

deste periodo: 

"A continuidade foi a duras pens pois cortavam verbas porque tido havia 
uma previsero de orcamento. Nero havia orcamento para o MEC. As verbas eram 
volateis. 0 projeto inicialmente previa tantos computadores para experienci e, 
recebia-se qualm ou cinco. Nei o se recebia dinheiro para bolsistas da pesquisa, 
se fazia aquilo corn muito pouco recurso, com muito sacrificio. As Universidades 
que est& acostumadas a trabalhar com mais infra-estrutura, mais conforto, nclo 
ligavam. A genie vendia jornal velho, gatrafa vazia, fazia de tudo" 

Por ocasiao do desmonte do CENIFOR-FUNTEVE foi feita a 

avaliacao dos centros-piloto, cada um nas suas especificidades. Como 

recomendacOes gerais, o grupo de avaliacao constatou, em outubro de 1986: 

I. Deve ser dada continuidade aos centros-piloto EDUCOM, mantendo-se e 
revigorando o apoio aos mesmos; 

II. Deve apresentar, o MEC e o MCT, mais claramente seu interesse no 
EDUCOM, definindo seus papers e suportes respectivos, integrando suas 
awes numa politica mais coerente de administraceio do projeto; 

III. Deve se definir melhor a estrategia de acompanhamento dos centros-piloto no 
que se refere aos aspectos tecnicos e cientificos e que esse acompanhamento 
seja feito por comissoes de "pares", de .formaccro especifica e diversificada, 
corn boa experiencia em pesquisa. 

IV Deve haver maior intercambio entre os centros-piloto, corn estagios de curia e 
media duractio, e verbas para a impresser° de divulgavero dos produtos obtidos 
ntio so entre os centros mas tambem para outros grupos e &giros iriteressados. 

V Deve ser criado estrategias de avaliacao e divulgacero do software educational 
produzido pelos centros-piloto ou por outras equipes corn a participaceio dos 
EDUCOMs. 

ANDRADE & LIMA. Op. cit. p.166-7. 
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VI. Deve ser marcante a atividade de pesquisa por parte dos Centros -Piloto 
para que a busca de conhecimentos seguros possam balizar decisoes politicas 

e criar condicoes de resposta na antecipaceio de problemas e limites. "8  

Portanto, o Projeto EDUCOM continuou sob a "..firme conviccao de 

que os centros-piloto estavam realizando um trabalho que nao poderia ser 

descontinuado, sob pena de causar consideravel prejuizo a pesquisa sobre 

informatica em educactio no Brasil. " 9 . 0 EDUCOM foi incluido como parte 

integrante de urn novo Programa Nacional em Informatica Educativa, pois 

seus resultados contribuiram inclusive para o fortalecimento da comunidade 

educacional brasileira, coin o respeito e reconhecimento da comunidade 

cientifica internacional. 10 . 

PROGRAMA FORMAR 

Instituido pelo CAIE/MEC em abril de 1986, o Programa de AO° 

Imediata em Infonnatica na Educacao -FORMAR teve como objetivo 

principal dar continuidade ao projeto EDUCOM. Esse Programa foi 

desenvolvido como recomendacao do Comite Assessor da Informatica na 

Educacao -CATE/SG para a Secretaria de Ensino de primeiro e segundo graus 

que 

8  ANDRADE & LIMA. Op. cit. p.226. 
9  ANDRADE & LIMA. Op. cit. p.226. 
I°  ANDRADE & LIMA. Op. cit., p.257. 
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"...objetivava ampliar a capacitactio das atividades de Informatica 
Educativa mediante a criactio de uma infra-estrutura de suporte junto as 
secretarias estaduais de Educacao, a .formactio e o deserrvolvimento de recursos 
humanos em todos os niveis de ensino e o incentivo a producer° descentralizada 
de software educativo"" 

Cada Secretaria de Educacao para participar do projeto deveria definir 

pedagogicamente sua proposta junto a cada instituicdo de ensino tecnico e/ou 

superior. Como objetivos especificos, o programa ahnejava: 

I. "Gerar subsidios que contribuissem para o estabelecimento de uma Politica 
Nacional de Informatica na Educacao de 1°. e 2°. graus; 

II. Desenvolver uma infra-estrutura de suporte junto as secretarias de Educacao; 
III.Estimular e disseminar as aplicacoes da utilizactio da htforrizatica Educativa 

junto aos sistemas estaduais e municipais de ensino; 
IV.Estimular a capacitacero de recursos humanos para o trabalho corn 

Informatica Educativa 
V Avaliar a validade rational e econeimica da Informatica Educativa, de acordo 

corn os objetivos da Educacao brasileira. "12  

0 Programa FORMAR implantou, em varios estados da federacao 

dezessete Centros de Informatica Educativa -CIEDs (1987-89) onde grupos 

interdisciplinares de educadores, tecnicos e especialistas deveriam 

desenvolver seus trabalhos junto a programas computacionais de 

uso/aplicacao de Informatica Educativa. Cada Estado deveria indicar dois 

professores para serem formados em urn curso concentrado em dois meses de 

estudo, no Nikko de Informatica Educativa (NIED) da UNICAMP que, ao 

retornarem, deveriam coordenar a elaboracao e implantacao do projeto CIED 

de seu Estado. 

I  ANDRADE & LIMA. Op. cit. p. 229. 
12  OLIVEIRA. Op. cit. p.43. 
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Os Centros deveriam ser capazes de capacitar os professores das 

escolas publicas para a utilizacdo do computador em sua pratica Educativa, 

formar o aluno para lidar e produzir numa sociedade informatizada e divulgar 

a ideia da Informatica Educativa nos sistemas de ensino do pais. 

O FORMAR continuou sendo coordenado pelo NIED e numa fase 

posterior destinou esforcos quase que exclusivamente a professores que 

trabalhavam corn Educacao Especial, Ensino Tecnico Federal e, tambem, 

para Universidades Federais que demonstravam interesse em criar seu Centro 

de Infonnatica Educativa para o Ensino Superior (CIES). 

Houveram quatro FORMAR, sendo que o primeiro(junho a agosto de 

1987) e o segundo(inicio de 1989) aconteceram na UNICAN1P, enquanto o 

terceiro foi em Goias e o quarto no Rio de Janeiro. Os primeiros cursos de 

formacao se concentraram em Campinas-SP devido a nao existencia de um 

centro com computadores no pais naquela epoca que pudesse atender vinte e 

cinco participantes simultaneamente. Segundo Valente e Fagundes 13 , isso s6 

foi possivel devido a colaboracao de alg,umas fabricas de computadores para 

a construcao desse centro. 

O FORMAR I e o FORMAR II totalizaram trezentos e sessenta horas 

de curso cada urn, desenvolvidos em nove semanas, corn oito horas de 

atividades por dia. Ministrados geralmente por pesquisadores do projeto 

EDUCOM e constituidos de aulas teoricas, praticas, seminarios e 

conferencias, os cinqiienta professores participantes de cada curso, vindos de 

quase todos os estados do pais, sac) considerados hoje como os principais 

responsaveis pela disseminacao e formacao de novos profissionais na area. 

13  VALENTE & ALMEIDA. Op. cit. p.8: FAGUNDES. L. Em entrevista concedida a pesquisadora. em 
outubro de 1999. 
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Segundo Valente 14, algumas dificuldades encontradas por seus 

participantes nestes cursos ao retomarem aos seus locais de origem fizeram 

com que se redefinissem futuras estrategias de formacdo de professores em 

Informatica Educativa. Concluiu-se que os cursos oferecidos foram 

descontextualizados da realidade do professor, visto que as atividades 

desenvolvidas foram propostas independentemente da situacdo fisica e 

pedagogica vivida pelos participantes, realidade esta que muitas vezes os 

recebia corn certa hostilidade e resistencia a mudanca idealizada por eles. Em 

funcao disso, mais tarde passou-se a oferecer aos professores a "formacao em 

servico" a fim de que estas dificuldades pudessem ser enfrentadas ao mesmo 

tempo em que ocorria o curso. 

No periodo de nove a doze de novembro de 1987 foi realizada em 

Florianapolis a Jornada de Trabalhos de Informatica na Educacao: 

Subsidios para PoMicas, a fim de discutir os avancos e dificuldades 

encontradas no desenvolvimento dos Centros-Piloto do Projeto. 0 encontro 

foi promovido e organizado pelo Ministerio da EducacAo/SEI, corn o apoio 

financeiro do FNDE e em colaboracao coin a Universidade Federal de Santa 

Catarina -UFSC. 

Varios grupos tematicos 15  reuniram-se para desenvolver as que seriam 

as futuras awes balizadoras das futuras estrategias adotadas pelo MEC em 

seu Programa Nacional de Informatica Educativa, implementado a partir de 

1989. Dentre as conclusOes desta jornada estava a redefinicao do poder 

14  VALENTE & ALMEIDA. Op. cit. p. 8. 
15  Pesquisa em Informatica na Educacilo; Producao e Utilizacao de Hardware;, Desenvolvimento e 
Avaliacao de Software Educativo: Formacao, Avaliacao e Aperfeicoamento de Recursos Humans: 
Armazenamento, Comunicacao e Disseminacao em Infonnatica na Educacao: Captacdo e Aplic,acao de 
Recursos Financeiros em Informatica na Educacao. ANDRADE & LIMA. Op. cit., p.237. 
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pnblico quanto ao seu papel junto as futuras noes em Informatica Educativa 

no pals: 

"Sendo uma proposta comprometida com a comunidade, que atende aos 
seus anseios e necessidades e ao ritmo de desenvolvimento por ela definido, em 
termos de formacao de professores e atendimento aos alunos, eles caminham 
interdependentes do poder public° federal, articulando-se diretamente corn as 
Universidades, que, por sua vez, vem garantindo o nivel tecnico cientifico 
necesscirio a operacionalizac'eio dessas awes de formacao de professores e de 
repasse do conhecimento tecnico-cientifico gerado em seu ambito.'" 

Quanto ao aspecto do papel do poder publico como articulador, 

catalizador e definidor de politicas e estrategias, foi constatado que a solucao 

das dificuldades poderia estar na possibilidade de parcerias com orga'os 

privados, nao dependendo exclusivamente dos recursos tecnicos e financeiros 

distribuidos pelo govern° federal. 

PROGRAMA PRONINFE 

Considerado o projeto EDUCOM e o Programa FORMAR, o Comite 

Assessor/ MEC instituiu atraves da Portaria Ministerial niimero 549, em 

outubro de 1989, o Programa Nacional de Informatica na Educacao-

PRONINFE vinculado a Secretaria Nacional de Educacao TecnolOgica - 

SENETE, a fim de continuar desenvolvendo a Informatica Educativa em 

atividades apoiadas numa fundamentacao pedagOgica solida e atualizada para 

16  ANDRADE & LIMA. Op. cit., p.256. 



66 

assegurar a unidade tecnica, politica e cientifica do pais. Este projeto 

almejou: 

I. "Apoiar o desenvolvimento e a utilizacao das Tecnologias de Informatica no 
ensino fundamental, medio, superior e na educaceio especial. 

II. Fomentar o desenvolvimento de infra-estrutura de suporte junto as sistemas de 
ensino no pais. 

IH.Estimular e disseminar resultados de estudos e pesquisas de aplicacao da 
Informatica no processo de ensino-aprendizagem junto ao sistema de ensino. 

IV.Promover a capacitacao de Recursos Humanos na area de Informcitica 
Educativa. 
Acompanhar e avaliar pianos, programas e projetos voltados para o uso de 
computador nos processos educacionais. 

VI. Consolidar a posiceio alcancada no pais no uso da Tecnologia de Inforrnatica 
Educativa, assegurando-lhe os recursos indispensaveis. "17. 

O PRONINFE buscou implementar infra-estrutura de suporte nas 

Secretarias Estaduais de Educacao (Centros de Informatica Aplicada 

Educacao de primeiro e segundo graus -CIED), escolas Tecnicas Federais 

(Centros de Informatica na Educacao Tecnologica -CIET) e Universidades 

(Centro de Informatica na Educacao Superior- CIES). 

Os CIEDs abrangiam as Secretarias de Educacao dos Estados e 

municipios e atendiam os alunos e professores do primeiro e segundo graus, 

alunos de Educacao Especial e a Comunidade. Os CIETs tinham por area 

escolas tecnicas federais ou centros federais de educacdo tecnologica, e 

realizavam experiencias tecnico-cientificas no atendimento de seus alunos e 

professores. Os CIES operavam nas Universidades e ofereciam suporte aos 

17  RIO GRANDE DO SUL. Arquivos de Trabalho CATE/DP. Material cedido a pesquisadora por Ira 
Helena G. Martini, em setembro de 1999. 
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Nficleos na supervisdo de experiencias em Colegios de Aplicacao e escolas 

publicas de ensino fundamental e medio. I8  

0 programa ainda previa crescimento gradual da competencia 

tecnolOgica referenciada e controlada por objetivos educacionais, amparado 

num modelo de planejamento participativo que envolvesse as comunidades 

interessadas. Os objetivos e metas do PRONINFE foram formulados em 

sintonia coin a politica nacional de ciencia e tecnologia da epoca. Como 

resultados, o PRONINFE obteve: 

* "quarenta e quatro sub-centros de Informatica na Educactio implantados, a 
maioria conectados a Internet; 

* quatrocentos sub-centros implantados, a maioria por iniciativas de governs 
estaduais e municipais, a partir do modelo de planejamento concebido, 
inicialmente, pelo projeto EDUCOMVFRGS(destes, 87 esteio no Rio Grande 
do Sul); 

* quatrocentos laboratorios de Informcitica Educativa em escolas 
financiados por governs estaduais e municipais; 

* mais de dez mil profissionais preparados para trabalhar em Informatica 
Educativa no pais, incluindo um mimero razocivel de pesquisadores corn 
cursos de mestrado e doutorado. "19  

Durante este periodo de vigencia do Programa PRONINFE no governo 

Sarney, em que era expressiva a inflacao reduziam-se possibilidades de 

aquisicAo dos equipamentos necessarios. Quando chegava o recurso 

financeiro solicitado, devido a esse fator, diminuia pela metade o poder de 

compra dos computadores. "Ai tinha que tentar sensibilizar o govemo, it 

para la ver se completavam o que faltou. "20  

18  RIO GRANDE DO SUL. Op. cit. 
19SLOCZINSKI. Helena. Home-page: http://www.niee.ufrgs.br/--alunospg99/helena/helena.html . Por 
ocasiao de sua primeira paging disponibilizada junto ao NIEE/UFRGS. Esti atualmente diferente do 
periodo em que foi escrito este texto. em agosto de 1999. 
20 FAGUNDES, Lea. Em entrevista concedida a pesquisadora em outubro de 1999. 
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Dentro desta politica maior em Informatica Educativa no pais 

desenvolvida pelo PRONINFE, o Plano de Acao Integrada, acontecido entre 

1991 e 1993, buscou colaborar na promocao do acesso da comunidade em 

educacao nao-formal, ate ent'ao nao incluidas nas politicas em Informatica 

Educativa do pais. Com  o objetivo maior de reintegrar "meninos de rua". 

presidiarios, usuarios de droga etc. ao  dia-a-dia da sociedade, este piano 

visualizou experienciar as contribuicOes da utilizacao desta tecnologia neste 

processo. 21  

PROJETO EDUCAD1 

0 projeto-piloto de Educacao a Distancia em Ciencia e Tecnologia, 22  

comecou em 1996 em uma escola publics da cidade de Porto Alegre, a partir 

de uma parceria corn o LaboratOrio de Estudos Cognitivos -LEC do Instituto 

de Psicologia da UFRGS. Foi oficializado em 1997 e desenvolvido pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e TecnolOgico-CNPq, por 

meio de urn consorcio com instituicOes de quatro unidades da 

Federacdo(Ceard, Distrito Federal, Sao Paulo e Rio Grande do Sul). 

Compreendeu cerca de 351 projetos de aprendizagem. Com  o termino de 

recursos financeiros, alguns projetos continuaram enquanto outros tiveram 

que ser encerrados. 

0 EDUCADI teve por objetivo desenvolver meios para a utilizacao da 

Infonnatica e da Internet nas escolas Publicas a fim de promover a Educacao 

21  OLIVEIRA. Op. cit. p.50. 
22  Este projeto serviu de base para o programa ProInfo que sera terra do prOximo capitulo. Home-page: 
http:Ilwww.educadi.psico.ufrgs.br 
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a Distancia no Brasil, ultrapassando as barreiras socio-culturais e 

desenvolvendo novas relacOes com o espaco e o tempo. 0 projeto apresentou 

os seguintes objetivos gerais: 

I. Aplicacties da Internet em Ensino a Distemcia-EAD: ciencia e tecnologia no 
atendimento de populacties de regiiies marginais urbanas; 

II. Aplicacao das tecnologias da Informatica em EAD na formacao de 
professores; 

III. Desenvolver pesquisas para avaliar o impacto da aplicacao da Informatica 
em EAD no sistema de ensino pablico, elaborando metodologias para o use da 
Internet na sala de aula, testando, avaliando os resultados e validando os 
produtos, e ainda disseminando os resultados. 

0 Projeto EDUCADI preocupou-se em responder as seguintes 

questeies: 

* Como capacitar professores para explorar pedagogicamente as novas 
tecnologias? 

* Que sistemas informezticos, entre os disponiveis, apresentarao resultados mais 
consistentes? Que implementacoes nos curriculos serao possiveis? 

* Que transformacties na escola e no sistema de ensino implicartio as aplicaciies 
da Informatica e da Internet? 

* Os impactos dessas aplicacoes representam ganhos substanciais em relacao a 
qualificacao e ao desenvolvimento dos aprendizes? 

* Como os produtos deste Projeto poderao ser estendidos a sociedade 
brasileira? 

A fitn de possibilitar estas questOes, foram realizados os seguintes 

procedimentos: 

* Desenvolvimento de modelos para formacao presencial e a distancia de 
professores em servico, buscando alterar as praticas ate entao vigentes; 

* Escolha de metodologias mais consistentes para a abordagem teorica 
escolhida; utilizactio de "Projetos de Aprendizagem", interdisciplinares, para 
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privilegiar a iniciativa, a interatividade, a autonomia, a criatividade, a 

colaboracao e o empreendedorismo dos aprendizes; 
* Criactio de uma infra-estrutura de comunicacilo a distancia e organizacao de 

repositorios em servidores de redes locals e regionais para suporte e 
producoes de alunos e professores; 

• Acompanhamento de awes de reestruturacao de curriculos e redefinicOes das 
funcOes docentes e discentes, paralelas a producao de materials de 
aprendizagem; 

* Avahactio e desenvolvimento de ambientes e softwares; 
* Organizacao de cursos presenciais e a distcincia. 

Como resultado dessa iniciativa, varios produtos foram desenvolvidos, 

como o Teclec (comunidade virtual de aprendizagem cooperativa), o Dr. 

Kaos (ambiente de experimentacao e pesquisa interativa) e a Cibercidade 

(ambiente de realidade virtual cooperativa para aprendizagem), entre outros. 

0 sistema compreendeu tambem diversas outran ferramentas como bancos de 

programas para download, tutoriais, bancos de producao dos bolsistas e 

bancos de projetos. 

Tambern estiveram disponiveis cursos a distAncia nas areas de 

Mecanica Grafica, Educacao Ambiental atraves da Visa() Integrada da Bacia 

Hidrografica, Matematica e cursos de especializacao (presencial e 

distAncia) Latu-sensu em Informatica na Educacao. Foram estes cursos 

subdivididos em NTE1 e NTE2 que formaram os professores atuantes hoje 

no Prolnfo. 

Foi definido na primeira etapa, compreendida entre marco a julho de 

1996, o delineamento e estruturacao de diretrizes gerais e das politicas de 

apoio administrativo local e nacional, bem como a constituicao das equipes 

interdisciplinares em cada regiao. Em termos de procedimento tecnico-

pedagOgico publicou-se em meio eletronico os materiais existentes nos 
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Centros, desenvolveu-se a atualizacao da infra-estrutura fisica das redes e dos 

servidores e apresentou-se o planejamento dos cursos de formacao de 

professores, alem de preparacao das priemerias experiencias de inovacao 

curricular. 

Na primeira etapa tambem foram escolhidas quarenta escolas de 

primeiro e segundo graus que configurariam a rede inicial ate julho 97: 

Centros 	INN de escolas N° de Alunos N° de Professores 
Rio Grande do Sul 10 9.787 505 
Sao Paulo 10 18.418 811 
Brasilia 10 11.811 604 
Ceara 10 24.905 729 
Total 40 65.291 2.649 

Definido como projeto-piloto, foi implementado o projeto AMORA em 

wna escola da rede publica do Rio Grande do Sul 23 . Eliminada a grade 

curricular e desenvolvidas tecnicas de perguntas, solucOes de problemas e 

metodos de projetos, foi proposta tuna perspectiva de interdisciplinaridade 

pedagogica e elaborado um calendario de planejamento compartilhado em 

assembleias semanais corn professores e alunos dessa escola. 

A segunda etapa do Projeto EDUCADI compreendeu o periodo de 

agosto a dezembro de 1996. No Rio Grande do Sul foram desenvolvidas as 

seguintes aplicacOes pedagogicas: 

* Organizaceio e niamaencao de reposilorios de dodos; 
* Usos de protocolos HTTP e FTP; 

23  Colegio de AplicaeAo da UFRGS. 
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* Uso de listas em grupos de discussao; 
* Producer° de NEWS; 
* Uso de ambientes CHAT de comunicacero em tempo real; 
* Exploraceio, experimentacao e uso de ambientes interativos virtuais - MOO; 
* Realizacezo de videoconferencias. 
* Oficinas de Artes, Ciencias e Tecnologia, tais como, projetos tematicos 

diversificados, jornal eletrOnico interativo, portfolio assessment, oficinas de 
Producer° Literciria Espaco Ciencia Viva. 

No Ceara foi oferecido Cursos de Capacitacao em hardware: 

* Arquitetura de um microcomputador, CPU e seus interfaceamentos e 
reconhecimento da interface de diversos drivers; 

* Impressoras; 
* Formacero de Monitores; 
* Gerenciamento de redes. 

Em Sao Paulo( CDCC-USP) foram desenvolvidos os seguintes 
aspectos: 

* Implantacero gradual dos produtos e servicos 
* Capacitacao no uso da Internet 
* Metodos no campo e no laboratOrio 
* Projeto experimentoteca 
* Projeto 1: Hipertexto para atualizacero de professores em matemcitica (1° Cr 4° 

series) 
* Projeto 2: Hipertexto em Ciencias Fisicas e Biologicas (Ia a 4' series) 
* Projeto 3: Ecologia de sistemas aqzraticos para 1° e 2° graus 
* Projeto 4: Atividades em mecanica grcifica para 2°grau. 

No Distrito Federal, no SEIED - Curso Introdutorio Modulares: 

* PD - DOS - Windows - Word (70 horas); 
* Excell - Access - Logo, etc. (30 horas); 
* Projeto de Jornal Escolar e editoracao eletronica; 
* Projeto Horta Ecologica. 
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Tambem no Distrito Federal. embora no CEAD - UNB: 

* Software tutorial para use do computador como instrumento didatico; 
* Curso Horta Ecologica; 
* Curso Prevenceio ao Uso Indevido de Drogas; 
* Set-vivo de apoio tutorial em rede para questoes de contelido dos cursos. 

0 EDUCADI, desenvolvido assim em parceria corn estes quatro 

Estados da federacao, colaborou, juntamente corn seu organ financiador-

CNPq, para a consolidacao do desenvolvimento cientifico e tecnologico na 

execucao de pesquisas necessarias ao progresso social, economic° e cultural 

do pais. 



A DECADA DE 90 NO BRASIL,  

NOS EUA E NA FRANCA  
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No inicio da decada de 90 ocorreu urn significativo aumento no uso dos 

microcomputadores nas escolas pablicas americanas, favorecendo a 

disseminacao destes em todos os niveis educacionais do Pais, sem no entanto 

ter produzido uma modificacao pedagogica, como esperavam Seymour Papert 

e outros educadores. Ainda hoje 

a preparacao dos profissionais em Educacao(...) e .feita corn o objetivo 
de capacitor-los para atuarem em um sistema educational que enfatiza a 
transmissao da informacao. Poucas sao as escolas dos Estados Unidos que 
realmente sabent explorar as potencialidades do computador e sabent criar 
ambientes que enfatizam a aprendizagern". i  

Nas escolas de primeiro e segundo graus o computador continuou 

sendo empregado basicamente no ensino de conceitos em Infonnatica e no 

uso de softwares instrucionistas. Apesar de este tipo de ensino ser ainda 

questionado, as proprias Universidades utilizam o computador para resolver 

tarefas, enfatizando principalmente a transmissao da informacao. 0 

computador nos cursos de graduacao vem sendo cada vez mail solicitado 

como urn simples acessorio do ensino. Corn ele, atraves da Internet, o aluno 
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tem o acesso necessario para fazer parte das aulas, seja consultando bancos 

de dados, operando uma lista de discussao da disciplina ou mesmo 

acompanhando uma aula a distancia. 

Apesar desta cultura arraigada do computador como ferramenta de 

ensino, alguns centros de pesquisa em Educacao estao se concentrando na 

producao de softwares colaborativos e cooperativos com a finalidade de 

auxiliarem no desenvolvimento de projetos definidos por uma outra logica da 

aprendizagem e do ensino. Defendem a ideia de que agora nao mais como 

"no passado", a Informatica Educativa deve concentrar-se na interacao 

homem-maquina, na realizacao de atividades corn o computador, deixando 

definitivamente para tras a ideia tecnicista das "maquinas de pensar" de 

Skinner. 

Tendo como preocupacao principal facilitar o acesso de todos a 

Informatica e a informacao, a Franca na decada de 90 tratou de 

gradativamente aumentar a distribuicao dos computadores nas escolas 

secundarias (Liceus) organizando Centros de Documentacao e de Informacao 

(CDI). Corn livre acesso a equipamentos e softwares para as suas atividades 

escolares, os alunos tem tido a possibilidade de analisar diferentes pontos de 

vista de fatos historicos e situacOes geograficas, alem de observar nos 

"minimos detalhes" aulas de quimica ou fisica. A interdisciplinariedade tem 

conquistado cada vez mais espaco no desenvolvimento de atividades 

pedagOgicas em Informatica naquele pais, fazendo desaparecer a 

fragnientacao do conhecimento na utilizacao da Informatica na Educacao. 

1  VALENTE & ALMEIDA. Op. cit., p.4. 
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Atualmente, o use do espaco informatico em Educacao articula-se em 
torno de duas tendencias: a interligacao dos equipamentos em rede de 
dados(locais e a distcincia) e o emprego de equipamentos portateis. Tal prettica 
tem como objetivo reduzir a necessidade de espaco para os equipamentos, 
levantando a suposicao do fim da 'saki de infornuitica' e a reflexeio sobre a 
derrubada das paredes da escola surgindo novas cencirios pedagOgicos "2  

Segundo Nogueira3, poucos artigos em Informatica Educativa foram 

escritos no pais durante o periodo compreendido entre 1988 e 1994. Apesar 

disso, as experiencias continuaram. Muitos laboratOrios dos CIEDs, 

EDUCOMs persistiram em suas pesquisas e apesar dos problemas 

institucionais, financeiros etc., nao desistiram de estabelecer uma cultura em 

Informatica Educativa no pais que pudesse melhorar o ensino, principalmente 

o ensino fimdamental. 

No inicio da decada, em 1990, por ocasiao do Congresso da SUCESU 

realizado no Rio da Janeiro, foi discutida a possibilidade da conetividade em 

redes de computadores, hoje Internet. Neste mesmo ano, uma experiencia 

inovadora elaborado pelo LEC/UFRGS buscou "compreender as 

possibilidades de insercab das novas tecnologias da informacao e da 

comunicacaO no ambito da Educacao e, por extensao, no ambiente 

escolar"4  Denominado de Projeto Educacao a Distancia -Alfabetizacao em 

Lingua, Matematica, Ciencia e Tecnologia, tinha como objetivo proporcionar 

o ingresso dessa nova cultura a todos seus pesquisadores ao mesmo tempo 

em que compartilhavam esta experiencia corn professores de escolas 

2  VALENTE & ALMEIDA. Op. cit.p.5. 
3  NOGUEIRA, Leticia. 0 Computador na EducacAo: mesa -redonda. In Anais do WI Congresso 
Internacional LOGO e I Congresso de Informatica Educativa no Mercosul. Porto Alegre: LEC/UFRGS, 
1995. 
4  AXT, M.; FAGUNDES, Lea da C. EducacAo a Distancia via Internet: buscando indicadores de 
qualidade para a avaliacAo. In MORAES, Vera R. Pires(org.) Melhoria do Ensino e Capacidade 
Docente. Porto Alegre: UFRGS, 1996, p. 130-1. 
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publicas. Foram implantadas sete estacties, sendo que tres em escolas 

publicas, duas em escolas assistenciais para surdos, um centro de Informatica 

Educativa municipal e o LEC/UFRGS em quatro cidades do Rio Grande do 

Sul. 

Usando uma rede telematica de radio-amador (Packet-Radio) foi 

estabelecida a comunicacdo entre estas estacOes a fim de que os professores 

pudessem realizar: a)teleconferencia; b)troca de mensagens via correio 

eletronico; c)dialogo interativo entre duas estaceies, d)producao e consulta de 

arquivos de textos-teOricos, de operacionalizacao da teoria na pratica, relatos 

de experiencias, desafios, questionamentos, posicionamentos etc.; e tambem 

e)apresentacao e discussao de recursos em materiais. 5  Isto em 1990... 

Em 1995 ocorreu o VII Congresso Internacional do LOGO e o I 

Congresso de Informatica Educativa do Mercosul na UFRGS, onde se 

discutiu, entre outros assuntos referentes a area, os estudos desenvolvidos em 

ambientes LEGO-LOGO. Concluiu-se que os avancos em torno do ensino de 

conceitos em Fisica, Mecanica, Matematica, Computacdo, Ecologia entre 

outros, sap facilitados atraves da tentativa de resolver problemas corn 

dispositivos montados e controlados pelos alunos a partir de um programa 

computacional. Em urn tipo de ensino por projetos como esse, a perspectiva 

de construcao interdisciplinar do conhecimento é fato. 6  

So para citar estes entre tantos outros projetos acontecidos na decada 

de 80 e 90, uma nova mentalidade do ensino via Informatica Educativa estava 

sendo propiciada: a da multi/interdisciplinariedade. Ate entaro o esforco era 

5  AXT. Margarete: FAGUNDES, Lea da C. Comunicacao Via Rede Telematica: a constnicao de um 
saber partilhado corn vistas a mudancas na pratica educativa. In Letras de Hoje. no. 90. Porto Alegre: 
PUC. dez./1992. P.156-7. 
6  MORAES. Maria C. Subsidios para Fundamentacao do Programa Nacional de Informatica na 
Educaciio. SEED/MEC. jan.1997. Home-page PROINFO: littp://wz4-w.proinfo.com.br  
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tamanho porque havia o desejo, mas nao havia o equipamento adequado. 

Com  o MSX a producao de softwares educativos que privilegiassem tal 

paradigma era escasso alem de demorado para ser feito, visto que precisava-

se de outros equipamentos como um I 700 ou PC para producao. 

Estas novas investidas em Informatica Educativa foram possiveis 

basicamente pela descontinuidade da producao do MSX, e o surgimento do 

sistema Windows para PC. Alem de oferecer novas opciies de uso do 

computador na Educacao como a possibilidade de uso de multimidia, 

sistemas de autorias para construcao de multimidia e de redes, esta nova 

possibilidade praticamente desassossegou o professor que ate entao tinha o 

conform de um trabalho em ambiente seguro e relativamente dominado pelo 

uso de softwares. 

"Assim, as novas possibilidades tecnologicas que se apresentam hoje tem 
causado um certo desequilibrio no processo de formaceio do professor. Sair do 
MSX e passar para o sistema Window's significa um salto muito grande. 0 
professor diante dessas novas possibilidades tem se sentido bastante inseguro e, 
praticamente, a sua formactio tem que ser refeita. 0 sentimento e que voltamos a 
estaca zero."' 

Ao mesmo tempo em que este novo computador aumentou as 

possibilidades de uso da Informatica na Educacao com novos recursos, ele 

tambem sugeriu uma nova dimensao para esta pratica. Esse 

redimensionamento esta presente na propria formacdo do professor a fim de 

promover uma maior seguranca de seu papel como educador e incentive-lo 

como pesquisador, em constante processo de construcao de estrategias 

criticas de reflexao-acao. 

7  VALENTE & ALMEIDA. Op. cit. p. 11. 
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A partir de avaliacOes de cursos já desenvolvidos, sugeriu-se uma 

maior disserninacAo das discussOes em tomo da Informatica Educativa nas 

agencias de formacao de professores, bem como em todo e qualquer encontro 

em Educacao, pois segundo Fagundes, pouco se tem feito para desbloquear 

uma mudanca que precisa ocorrer8. Nas primeiras experiencias, a linguagem 

LOGO ficava restrita ao laboratOrio e ao professor de laboratorio. Hoje o que 

se busca é uma Informatica Educativa entrosada nos planejamentos 

pedagogicos dos professores que atuam em sala de aula. Para tanto, é preciso 

difundir e ampliar o ensino e a discussao em tomo da Informatica Educativa 

nas mais diversas situacOes pedagogicas em que haja esta possibilidade. 

Outra dificuldade geralmente encontrada na formacao de professores 

em Informatica Educativa ainda tern sido a dicotomia presente entre a 

Informatica e a Educacao. 

"...as aulas de Informatica por professores de Informatica e as aulas de 
Educactio por professores de Educaciio. So que o professor de Informatica(...) 
vai dar Historia do Computador, Arquitetura do Computador, Linguagem da 
Miquina... 0 professor de Educactio vai dar Filosofia da Eclucaceio, Didatica 
Geral, Metodologia de Pesquisa... E essa compartimentalizacao que estraga toda 
a formacao de professores. E essas coisas new se complementam, nem fecham. Ele 
mesmo vai ter que .fechar. "9  

Hoje é proposta uma formacao constante deste professor frente aos 

avancos e novidades que a maquina vem apresentando, definida como 

"formacao em servico". Eu diria "formacao em processo", constante e 

ininterrupto processo, casando corn a logica de um educador-pesquisador que 

se quer. A possibilidade concreta do use da Internet favorece esta ideia. A 

8  FAGUNDES. Lea. Em entrevista concedida a pesquisadora em outubro de 1999. 
9  FAGUNDES. Lea da C. Em entrevista concedida a pesquisadora em outubro de 1999. 
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orientacao por rede redefine papeis: professores que auxiliam professores, 

nao mais somente especialistas e pesquisadores auxiliando professores. Esse 

é urn novo modelo de curso, segundo Fagundes l°, emocionante de ver. 

Quando urn professor coloca na rede a seguinte pergunta: Como posso usar a 

Informatica nas minhas aulas de Educacao Fisica? E milhares de professores 

de todas as regiOes, cantos e cidades deste pais respondem: "E facil! Basta..." 

Ou entao: "Entra no site tal e ye a home page que fizemos aqui na escola 

tratando deste assunto... E espantoso, prazeiroso e muito, muito 

emocionante para quern vem realmente apostando tantos anos nesta 

possibilidade. 

Assim, podemos concordar que as experiencias em Informatica 

Educativa naqueles paises que ate entao foram balizadoras para as nossas 

praticas, ja nao estao tao distantes. Cada vez mais as discusseies, seminarios e 

experiencias vem contemplando as mais diversas compreensOes em tomo das 

diferentes concepcOes de aprendizagem que se pode acessar quando se utiliza 

a Informatica na Educacao. Esta nova ordem tern sido possivel por um 

projeto nacional que, novamente, vem movimentando o pais. 

PROGRAMA PROINFO 

0 Programa Nacional de Informatica na Educacao- PROINFO foi 

oficializado no dia dez de abril de 1997 11  e vem sendo coordenado pela 

I°  FAGUNDES. Lea da C. Em entrevista concedida a pesquisadora em outubro de 1999. 
" Em anexo Portaria flamer° 522, de 9 de abril de 1997, publicada no Diario Oficial. 
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Secretaria de Educacao a Distil' icia do Ministerio da Educacao e do Desporto 

-SEED/MEC, criada em 1996, e quer abranger o ensino fundamental e medio. 

0 documento definido por Diretrizes do PROINFO, publicado em 

junho de 1997, afirma ser crescente e irreversivel a presenca do computador e 

seus recursos na vida dos cidadabs. Assim, prevendo diminuir diferencas 

entre o ensino da rede publica e da privada, este programa "pretende iniciar 

o processo de universalizacdo do use de tecnologia de ponta no sistema 

paha) de ensino."12  Garantindo a maximizacao dos recursos investidos 

principalmente pela enfase na capacitacao de recursos humanos e no respeito 

a autonomia pedagogico-administrativa dos sistemas estaduais de ensino. 

0 programa PROINFO justifica a sua necessaria implementacao junto 

a sociedade brasileira a fim de que a maioria da populacab "saiba operar 

coin as novas tecnologias da it fonnacdo e possa valer-se destas para 

resolver problemas, tornar iniciativas e se cornunicar. Uma boa forma de se 

conseguir isto é usar o computador como protese da inteligencia e 

ferramenta de investigaedo, comunicaedo, construed°, representaedo, 

verificaedo, andlise, divulgaedo e produedo do conhecimento. " 13  E uma boa 

forma de se deflagar este processo e o prOprio sistema de ensino public° 

brasileiro. 

A fim de desenvolver e democratizar os recursos em Informatica no 

Estado, o PROINFO visa ampliar o acesso a informacao, inserindo a 

Informatica Educativa no conjunto de politicas de valorizacao do ensino do 

MEC. Este programa tem como principais objetivos: 

12  BRASIUMEC. Mirtisterio da Educac5o e Desporto. Diretrizes do Proinfo. julho/97, Aprsentacao. 
Home-page:http://www.proinfo.gov.br  
13  BRASIL/MEC. Diretrizes. Justificativa. Op. cit. 
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1. Melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem.  
Qualidade educational pressupOe introduccro de melhorias no processo de 

construct!' o do conhecimento, busca de estrategias mais adequadas a productio de 
conhecimento atualizado e desenvolvido no educando da habilidade de gerar 
conhecimento novo ao longo da vida. Imphca diversificar espavos do 
conhecimento, processos e metodologias. 

E uma qualidade comprometida com a equidade e, por isto, com tentativa 
de -numa sociedade cada vez mais tecnologicamente evoluida -oportunizar a 
todos: 

a)a igualdade de acesso a instrumentos tecnologicos 
disponibilizadores e gerenciadores de informavao; 

b)os beneficios decorrentes do use da tecnologia para 
desenvolvimento de atividades apropriadac de aprendizagem e para 
aperfeicoamento dos modelos de gestao escolar construidos em nivel 
local, partindo de cada realidade, de cada contexto. 

2. Possibilitar a criavao de uma nova ecologia cognitiva nos ambientes escolares 
mediante incorporavao adequada das novas tecnologias de informavao pelas 
escolas.  

E preciso diminuir a lacuna existence entre a cultura escolar e o mundo ao 
seu redor, aproximar a escola da vida, expandindo-a em direvao a comunidade e 
tornando-a facilitadora das interavoes entre os atores humanos, biologicos e 
tecnicos. Esse novo meio ecologic° e composto pelas menses humanas e pelas 
redes tecnicas de armazenamento, transformavao, producao e transmissao de 
Oformavo es. Para a criavao dessa nova ecologia e importante que o professor 
encare os elementos do contexto em que vive o aluno e as incorpore no cotidiano 
da escola, criando assim, um novo ambiente semelhante a vida, ao que o aprendiz 
encontrara nas atividades sociais, nos servicos e nas organizaviies. 

0 desenvolvimento das estruturas mentais e influenciado pela cultura, 
pela linguagem usada pela coletividade e pelas tecnicas de produvao, 
armazenamento e transmissao das representavaes da informavao e do saber. Por 
isto, as novas tecnologias da informavao devem ser aproveitadas pela Educavao 
para preparar o novo cidadao, aquele que devera colaborar na et-lava° de urn 
novo modelo de sociedade, em que os recursos tecnologicos sejam utilizados 
como auxiliares no processo de evoluvao humana. 

3. Propiciar uma Educavao voltada para o desenvolvimento cientifico e 
tecnologico.  

A capacidade de gestao e de processamento de it formavaes na sociedade 
atual caracteriza a competivao entre as diferentes realidades produtivas, 
requerendo dos individuos intuivao, criatividade, agilidade de raciocinio 
associada ao manejo da tecnologia e major conhecimento tecnico. A modern 
Educavao, por isto, deve ser dirigida para o progresso e a expansao do 
conhecimento e, a fim de permitir emancipac'ao individual e coletiva, 
adequadamente articulada corn a ciencia e a tecnologia. 
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4. Educar para uma cidadania global numa sociedade tecnologicamente 
desenvolvida.  

As moderns tecnologias de informacao e comunicacao tornam crescentes 
as tendencias de surgimento de uma sociedade planetaria. Isto exige seres socials 
capazes de se comunicar, conviver e dialogar num mundo itzterativo e 
interdependente. Seres que entendam a importancia de subordinar o use da 
tecnologia a dignificactio da vida human, frutos de uma Educacho voltada para 
a democracia e amparada em valores, tais como tolerancia, respeito, cooperacao 
e solidariedade14  

Implementado em colaboracdo direta entre as Secretarias de Educacao 

dos Estados e o MEC, o programa PROINFO definiu as seguintes diretrizes 

como principais e estrategicas: 

* Subordinar a introducao da Informatica nas escolas a objetivos educacionais 
estabelecidos pelos setores competentes. 

* Condicionar a instalacao dos recursos informatizados a capacidade das 
escolas para 	demonstrada atraves da comprovacab da existencia de 
infra-estrutura fisica e recursos humanos a altura das exigencias do con junto 
hardware/software que sera fomecido. 

* Promover o desenvolvimento de infra-estrutura de suporte tecnico de 
In formatica no sistema de ensino pablico. 

* Estimular a nzterhgacao de computadores nas escolas priblicas, para 
possibilitar a formacao de uma ampla rede de comunicacoes vinculada a 
Educacao. 

* Fomentar a mudanca de cultura no sistema pahco de ensino de 1°. e 2 °. grau, 
de forma a torna-lo apto a preparar cicladaos capazes de interagir numa 
sociedade cada vez mais tecnologicamente desenvolvida. 

* Incentivar a articulacao entre os atores envolvidos no processo de 
informatizapio da Educacao brasileira; 

* Institucionahzar urn adequado sistema de acompanhamento e avaliacclo do 
Programa em todos os seus niveis e instancias 15  

14  BRASIL/MEC- Diretrizes. Objetivos. Op. cit. Importante informar que no ano de 1997 as explicacoes 
sobre cada item apresentado nao estavam disponiveis na rede. 
15  BRASIL/MEC. Diretrizes. Estrategias. Op. cit. E necessario infonnar que os doffs ultimos itens aqui 
citados nab faziam parte do Documento disponibilizado na rede em 1997. 
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A Secretaria de Educacao a Distancia do MEC e o Conselho Nacional 

de Secretarios Estaduais de Educacao -CONSED acordaram no momento da 

criacao do programa, que os equipamentos seriam distribuidos aos Estados 

em quotas proporcionais ao ntImero de alunos da rede pirblica (estadual e 

municipal) e de escolas corn mais de cento e cinquenta alunos' 6 , beneficiando 

cerca de seis mil escolas em um primeiro momento, correspondendo a 

13,40% do universo de 44,8 mil escolas da rede pirblica brasileira. 

0 cronograma 17  deste programa previu a aquisicao de cem mil 

microcomputadores em sua primeira etapa -bienio 1997/98- que seriam 

distribuidos nas vinte e sete unidades da federacdo em duas etapas. Estava 

previsto inicialmente que a primeira aquisicao de cerca de dois mil e 

quinhentos microcomputadores e perifericos seria feita em licitacao 

nacional' R , destinadas aos Nitcleos de Tecnologia Educacional- os NTEs, 

enquanto que a segunda e terceira seriam em concorrencia publica 

internacional. 

0 PROINFO tern como agencia financiadora o Banco Internacional de 

Recursos para o Desenvolvimento-BIRD. 0 custo total do programa foi 

estimado em cerca de quinhentos milhOes de Mares (mar/1997) 19 .Para o 

bienio 1997/98 estes investimentos estavam previstos para serem aplicados 

junto a capacitacao e suporte, aquisicao de equipamentos, adaptacao das 

16  BRASIL/MEC. Op. cit. Censo 
julho 1997. anexo I. 
17BRASIL/MEC- Ministerio da 
page: littp://www. proinfo.gov.br  
18  Segundo o Cronograma exposto 
permanece a ideia de que a l a . 
documento diretrizes de 1999 no 
Servicos a informacio a "Bens 
Internacional." 
19  BRASIL/MEC. Op. cit. Custos- 

Educacao e Desporto. Diretrizes- julho/97. anexo I. Home- 

estimativas. ProinfoRVIEC, julho 1997. anexo 

Educaciona1/1996- Distribuicao de cotas por Estado- Proinfo/MEC, 

em 1997 e 1999. aparecem algumas diferencas em termos de datas mas 
lieitacao seria nacional e a 2'. e 3'. internacional. No entanto. no 
item Awes. sub-item Organizacao do Processo Licitatorio de Bens e 
• e servi•as sera(' adquiridos atraves de Concorrencia Public(' 
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instalacOes fisicas, "cabeamento" das escolas e dos Nucleos de Tecnologia 

Educacional- NTEs (redes locais) e custeio das equipes 20 . 

A capacitacao dos recursos humanos do PROINFO envolve dois tipos 

de profissionais: os professores das redes estadual e municipal de ensino e os 

tecnicos de Informatica semelhantes aos saidos de cursos profissionalizantes 

de Informatica, processamento de dados ou eletronica ministrados pelas 

escolas tecnicas federais. 

Os professores, segundo documento avaliativo do prOprio MEC, foram 

capacitados em duas fases distintas. Na primeira fase, dezessete 

Universidades (federais, estaduais ou particulares) desenvolveram vinte e 

dois cursos de especializacao em Informatica Educativa latu sensu , corn 

carga horaria minima de trezentos e sessenta horas, em ago/97, sendo que 

suas monografias finais envolveram o planejamento dos cursos de 

capacitacdo dos professores das escolas, atendendo as diretrizes gerais do 

PROINFO e as orientacOes especificas de cada programa estadual. 

Provenientes destes cursos, estes POs-graduados capacitaram 

seiscentos e trinta e dois professores das redes pnblicas estadual ou 

municipal. Estes professores capacitados atuaram como multiplicadores 

integrados as primeiras cem equipes dos NTEs que foram instaladas a partir 

de outubro de 1997. 

Nestas equipes os professores capacitados continuaram o processo de 

formacdo junto a outros trinta mil professores selecionados pelas escolas que 

participariam do Programa, nos prOprios NTEs, atraves de cursos corn o 

2°  Em anexo. quadro reswno dos investimentos realizados pelo PROINFO no periodo 97/98, 
disponibilizado na home-page do MEC. 
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minimo de cento e vinte horas. Os tecnicos de Informatica receberam uma 

capacitacao de duzentos e quarenta horas quando da atuacao junto aos NTEs. 

Os NTEs foram instalados em dependencias fisicas já existentes, onde 

em media, cerca de cinqiienta escolas estariam vinculadas a cada Niicleo, 

dependendo das condicOes especificas de cada Estado, em termos de niimero 

de alunos, dispersao geografica, telecomunicacOes e facilidade de acesso. 

Cada Nude() dispunha de uma equipe composta por educadores e 

especialistas em telematica, bem como de urn conjunto adequado de sistemas 

de Informatica, ligados a Rede Nacional de Pesquisa, atuando como 

concentradores e processadores de comunicacOes entre as escolas vinculadas. 

Os NTEs sao responsaveis pela: 

Sensibilizactio e motivacao das es -colas para a incorporacao da tecnologia de 
if formacclo e comunicacao. 

* Apoio ao processo de planejamento tecnologico das escolas para aderirem ao 
projeto estadual de Informatica na Educacclo. 

* Capacitacelo e reciclagem dos professores e das equipes administrativas das 
escolas. 

* Realizacao de cursos especializados para as equipes de suporte te.cnico. 
* Apoio para resolucao de problems leCiliCOS decorrentes do use do 

computador nas escolas. 
* Assessoria pedagogica para use da tecnologia no processo de ensino-

aprendizagem; 
• Acompanhamento e avaliacao local do process() de iqformatizaccio das 

escolas . 

Os NTEs devem contar corn os seguintes recursos: a) laboratorios 

semelhantes aos que sao instalados nas escolas, de forma a reproduzir o 

ambiente tecnolOgico que estard disponivel para os professores; b)servidores 

de recursos da Internet, para que os Nficleos sejam os Provedores de Servicos 

21  BRASIL/MEC. Diretrizes. 	Implantacao dos Nticleos de Tecnologia Educacional. Op. cu 
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para as escolas de sua area de atendimento; e c)equipamentos para 

desenvolvimento, testes e avaliacao de programas educativos 22 . 

O PROINFO foi desenvolvido de forma descentralizada com a 

participacao dos governos estaduais e municipais, sendo o Conselho Nacional 

de Secretarios Estaduais de Educacao, seu principal parceiro 23 . Cada unidade 

da federacao teve que criar seu proprio programa, elaborado por ComissOes 

de Informatica24  vinculadas as Secretarias Estaduais de Educacao 25  e 

compostas por representantes destas, de Universidades, da Unido Nacional 

de Dirigentes Municipais de Educacao e da comunidade escolar, tais como 

AssociacOes de Pais e Mestres, Conselhos Escolares etc. Todos os programas 

foram submetidos a analise da SEED/MEC com a colaboracao de 

especialistas nacionais de Informatica Educativa. 

Os programas estaduais deveriam estabelecer criterios para a selecao 

das escolas que seriam contempladas pelo programa, pois o MEC se dispos a 

enviar os computadores somente para aquelas que tinham condicOes fisicas 

adequadas a instalacao e recursos humanos capacitados para utiliza-los de 

forma pedagOgica. Assim, cada escola que tivesse interesse em participar do 

programa deveria submeter a Comissao Estadual urn projeto de use 

22  BRASIL/MEC. PROINFO. Nticleos de Tecnologia Educacional. Material Home-page em 1997. 
23  BRASIL/MEC. Op. cit. Parcerias Previstas: Universidades Federais e Secretarias Municipais de 
Educacao(Estaduais e algumas municipais): Governos Estaduais. atraves das Secretarias de Educacdo: 
Governos Municipais e escolas PUblicas: Governos Estaduais. atraves de Universidades: Setor 
Administrativo do MEC(SAA) e Fomecedores: USP, Institute Of Education(London University) e 
DEMECs: MCT e CNPq. 
24  BRASIL/MEC. Op. cit. "Para garantir a distribuicilo equitativa dos recursos tecnolOgicos, coda 
Estado constituira uma Comisseio, na qual clever& estar representados: a Secretaria Estadual de 
Educacao, as Secretarias Municipals de Educaciio dos municipios mais populosos, a ("Milo Nacional dos 
Dirigentes Municipals de Educacao- UNDIME; as universidades; o MEC e a comunidade escolar(pais, 
pessoal docente, tecnico e administrativo e alunos)." 
25  No caso do RS, a Secretaria se localiza na Av. Borges de Medeiros. 1501. tel.:225-3947: 212-2733 
Ramal 334, e-mail caters@pampatche.br  
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pedagogic° dos computadores para ser analisado de acordo com os criterios 

do programa estadual. 

Assim, a adesdo das escolas publicas ao PROINFO esteve relacionada 

diretamente ao use efetivo do computador no processo de ensino-

aprendizagem, bem como a disponibilizacao de infra-estrutura 

adequada(espaco fisico, energia eletrica, cabeamento lOgico, condicOes 

ambientais de temperatura e umidade, seguranca das instalacOes, mobiliario) 

e a liberacao de professores para participar da capacitacao nos Niicleos de 

Tecnologia Educacional- NTEs. 



INFORMATICA EDUCATIVA 

NO RIO GRANDE DO SUL  

89 

0 Estado do Rio Grande do Sul pode ser definido como ponto 

estrategico para o encontro entre os paises do Mercosul l . Localizado na parte 

mais meridional do pais, tem por capital a cidade de Porto Alegre corn cerca 

de 1.285.019 habitantes(97) 2  e apresenta uma variedade de climas, relevos e 

culturas, essas resquicios da colonizacdo europeia principalmente no final do 

seculo passado e inicio deste. 

Tern por area total 282.062 quilometros quadrados, 467 municipios e 

uma popular ao de 9.718.154 habitantes, em dados de 1997 apresentados pela 

Fundacao Estadual de Economia e Estatistica. Representou neste mesmo ano 

8,3% do PIB brasileiro, definindo-se como a quarta economia do pais. Em 

nilineros, a industria do Estado colaborou com 41,8% do PIB/RS e teve 

como montante de exportacOes em 1998 a quantia de US$ 5,6 bilhOes, sendo 

que os produtos mais exportados foram os calcados de couro natural, fumo 

nab manufaturado, bagacos e outros residuos do oleo da soja, grabs de soja 

triturados e oleo de soja bruto, dentre os mais significativos. 

Mercosul nome dado ao processo de integracao comercial de alguns paises da America Latina. como por 
exemplo Brasil . Argentina. Uruguai e Paraguai. 

RIO GRANDE DO SUL. Home-page Oficial do Estado: http://w-ww,.estado.rs.gov.br em dez/99. 
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0 Estado do Rio Grande do Sul tern como realidade socio-educativa os 

seguintes dados: 

* mortalidade infantil/96 	  18,3 

indite de analfabetismo/97 	  9,73% 

* taxa de analfabetismo na faixa etetria de 15 anos ou mais 110 RS/95 7,8% 

* indite de alfabetizactio/97 	  90,27% 

* populacao corn abastecimento de cigua 	  99,98% 

escolas estaduais 	  3.102 

professores estaduais 	  83.697 

* alunos matriculados na rede estadual/99 	  1.326.801 
* salas de aula 	  26.762 

alunos matriculados no ensino fundamental da rede estadual 99... ...... 952.606 

* alums matriculados no ensino media da rede estadual/99 	 374.195 
* taxa de repetencia no ensino fundamental da rede estadual/97 	 14,53% 

* taxa de repetencia no ensino medio da rede estadual/97 	 11,81% 
* taxa de evasiio no ensino fundamental da rede estaduar97 	 6% 

* taxa de evastio no ensino medio da rede estadual/97 	  13.62%3  

Uma das principais preocupaceies do governo gaucho tem sido a 

escolaridade da populacao. Desde longa data o Estado do Rio Grande do Sul 

tern representa o maior indite de alfabetismo do pais. Para tanto, a Secretaria 

da Educacao do Estado conta corn a maior estnitura do governo, e tem 49% 

dos funcionarios pUblicos em seu quadro. 

Em termos de matriculas nas escolas da rede estadual, cm 1999, o 

ensino fundamental representou 52% e o ensino medio 75% dos estudantes 

de todo o RS. Orgao central do Sistema Estadual de Ensino, a Secretaria de 

Ensino-SE tern por finalidade atuar nas areas do ensino da Educacao infantil, 

fundamental, medio, supletivo, de assistencia ao educando, de atendimento 

aos educandos especiais, alem de atuar tambem na area do esporte amador. A 

RIO GRANDE DO SUL. Op. cit. 
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sua funcao é estabelecer vinculos estritos entre a comunidade escolar, 

entidades estudantis e instituieOes de ensino superior. Assim, tanto a 

Secretaria de Educacdo do Estado quanto a Secretarias Municipais de 

Educacao, tem firmado convenios de cooperaedo em diferentes areas do 

ensino, entre elas a que diz respeito a inclusdo da Informatica Educativa nas 

escolas publicas do Rio Grande do Sul. 

Desde 1978, a UFRGS tern participado de discussOes e desenvolvido 

pesquisas em Informatica Educativa comprometida corn a realidade educativa 

palica do Estado. As awes se concentravam inicialmente no Colegio de 

Aplicaedo da propria UFRGS, e depois estenderam-se a outras escolas 

publicas, normalmente as mais carentes e da periferia da capital. Neste 

mesmo periodo, um professor da Universidade ocupou a presidencia da 

Comissdo de Informatica na Educaedo, da Sociedade Brasileira de 

Computaedo-SBC e outros dois do Comite Assessor da Comissdo Especial de 

Informatica na Educacao-MEC/SEI/CNPq/FINEP 4. Portanto, sempre corn 

muita forca de vontade, e hoje redefinido e/ou fortalecido, urn grupo de 

pesquisadores deste Estado vem participando ativamente desde os primeiros 

seminarios promovidos no pais e contribuindo qualitativamente na construed° 

do rumo das awes politicas desenvolvidas nesta area. 

A SEI, por ocasiAo das primeiras discussties em torno da Informatica 

Educativa, solicitou ao MEC que convidasse preferencialmente membros da 

academia cientifica do pais para que se pudesse desenvolver estrategias de 

atuaedo proprias nesta area. Na primeira reunido oficial, ocorrida ainda na 

decada de 70, uma professora da Faculdade de Educaedo da UFRGS foi 

Professora Lea Fagundes. da Faculdade de Psicologia. na presidencia da SBC. Professora Lea Fagundcs 
e Lucila Santarosa. da Faculdade de Educacao. no Comite Assessor MEC. 
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chamada a participar5 . Tendo como referencial de epoca os PECs que 

seguiam os mesmos padrOes dos CAIs americanos de tecnologia behaviorista 

e tinham por metodologia a instrucao programada, as discussOes objetivaram 

o uso da Informatica como ferramenta do ensino. No entanto, nem todos os 

educadores do pais, bem como do Rio Grande do Sul, concordavam com este 

tipo de uso da tecnologia e de ensino. E desde Tonga data eles lutaram pela 

construcao de uma nova visao, tanto de Educacao quanto da propria 

Informatica Educativa. 

Segundo Andrade e Lima 6, a UFRGS marcou seu pioneirismo nesta 

epoca quando desenvolveu e ofereceu a comunidade cientifica a primeira tese 

de doutorado e a primeira dissertacao de mestrado na area de Informatica na 

Educacao no pais. Pode-se citar, por exemplo, que no ano de 1973, um 

pesquisador da UFRGS desenvolveu a primeira dissertacao de Mestrado do 

pais usando urn computador para o ensino de Fisica'. Neste momento 

algumas experiencias foram desenvolvidos corn alunos de graduacao 

simulando fenomenos de Fisica com recursos terminais de teletipo e display, 

pois ate o ano de 1980 as experiencias eram realizadas em computadores de 

grande pone e geralmente como recurso de ensino e de avaliacao. 

Os PECs ou programas de instrucao programada desenvolvidos pelos 

principais centros educativos daquele periodo, operavam a tecnologia 

existente na perspetiva de tecnicas de ensino, como ferramentas estatisticas 

na logica do comportamento observavel, condicionando a metodologia de 

ensmo. Para esses pesquisadores, o processo nao era valorizado, a opcao 

Professora Lucila Santarosa. 
6  ANDRADE & LIMA. Op. cit. p.41. 

AX'T, Rolando. Uso de um Microomputador coin° Recurso de Ensino em Simulaerio de 
Experiencias. Orientador John D. Rogers. Ano 1973. Institute de Fisica. UFRGS. 
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certa era a escoihida pelo professor/programador, anulando possibilidades de 

respostas aproximadas 8 . Programas construidos a partir de urn paradigma 

educativo tipicamente americano, pois esta era a tecnologia dos EUA e dos 

psicologos behavioristas diretamente ligados a este tipo de avaliacao. 

No final da decada de 70 e inicio dos anos 80, as experiencias no 

campo da Informatica Educativa comecaram a ser desenvolvidas com o uso 

de microcomputadores, principalmente porque estes ofereciam melhores 

recursos, como por exemplo o som simultaneo, as cores e a facilidade de se 

usar um video de televisao como monitor. Alem disso, o uso do 

microcomputador permitia a producao de varios jogos e softwares 

educativos, como o LOGO, que trabalhava numa nova perspectiva de ensino 

'testa area. 

As experiencias em Infonnatica Educativa desenvolvidas pelo 

LaboratOrio de Estudos Cognitivos-LEC 9  do Instituto de Psicologia da 

UFRGS, desde 1980, e pelo Nude° Interdisciplinar de Informatica Aplicada 

a Educacao-NIED da UNICAMP, desde 1971, se aproximavam no campo 

dos problemas de aprendizagem e utilizavam o mesmo paradigma 

pedagOgico. No contexto brasileiro se contrapunham aquelas que ja estavam 

acontecendo, que eram basicamente no campo instrucionista. Este grupo se 

uniu e se fortaleceu pela tentativa de uso da Informatica Educativa como 

possibilitadora de mudanca daquele paradigma vigente. 

Portanto, o LEC desenvolveu experiencias estruturadas pelo alum, 

apoiadas na teoria de Piaget e nos estudos de Seymour Papert e explorou os 

recursos do computador a partir da linguagem LOGO, como instrumento de 

8  Ideias proferidas pela professora Lea Fagundes. por entrevista concedida a pesquisadora em outubro de 
1999. 
9  Home-page: http://www.psico.ufrgs.billec  



94 

desenvolvimento da inteligencia e de pesquisa dos processos cognitivos 

utilizados pelo aluno. 0 trabalho inicial do LEC envolvia basicamente: a) a 

psicogenese da compreensAo do espaco em criancas; b) o raciocinio logico-

matematico da criancas corn dificuldades de aprender a ler, escrever e 

calcular; e c) a interacao entre a programacdo mental e a imagem mental em 

criancas. A partir destas tres experiencias, foi possivel desenvolver e 

implementar uma metodologia de pesquisa que integrou o metodo clinico 

piagetiano corn uma metodologia promotora de aprendizagens autonomas em 

criancas. 

Assim, a preocupacao central de toda a equipe do LEC, bem sua 

coordenadora professora Lea Fagundes era "... absolutamente o oposto da 

instrucao programada em computador."1°  Urn paradiplia em Informatica 

Educativa se consolidava no Estado em contraponto aquele desenvolvido ate 

entao. Se construia, consolidava e difundia, pois a presenca destes 

educadores nos primeiros seminarios e eventos nacionais antecipavam e 

marcavam esta nova visa.° de Educacao. Podemos citar o primeiro Seminario 

sobre Informatica na Educacao do Estado, ocorrido em Porto Alegre em 

outubro de 1985 e tambem a Jornada Tecnico-Cientifica das InstituicOes de 

Ensino Superior, nesta mesmo epoca, tambem em Porto Alegre, como 

promotores destas ideias no Estado. 

Convidada pelo MEC a participar do primeiro Comite Assessor de 

Informatica para a Educacao -CAIE/SEPS em fevereiro de 1986, para 

assessorar a Secretaria de Ensino de primeiro e segundo graus sobre a 

utilizacdo de computadores na Educacdo basica, a professora Lea Fagundes 

delimitava suas conviccOes: 

lu  FAGUNDES. Lea. Em entrevista concedida apesquisadora em outubro de 1999, 



95 

"Eu new aceitava instrucelo programada, o pessoal queria fazer dentro das 
normas do ensino do 2°. grau. Como en fiz para venter esta restricao do ensino medio: 
eu convidei as normalistas do Instituto de Educacao para reahzar o projeto porque se 
nor investigcivamos o computador na Educactio era precis() que os professores .fossem 
formados. A minha proposta foi aplicar os recursos para ajudar na Educacao com as 
normalistas em formacao de la. serie e repetentes." 

Quando surgiu o EDUCOM no Rio Grande do Sul, em 1984, ja estava 

sendo desenvolvido urn projeto-piloto na cidade de Novo Hamburgo sob a 

orientacao do LEC. Este projeto tinha por estudo o uso do computador como 

recurso na compreensao da propria lingua por criancas repetentes de 

primeira serie do EnS1110 Fundamental. Esta foi a primeira acao oficial do 

Estado do Rio Grande do Sul na tentativa de consolidar os ideais firmados 

por toda aquela equipe. 

No entanto, esta primeira acao nao foi estrategia de nenhuma politica 

piiblica estadual. A implementacao deste primeiro Centro Educativo em 

Informatica do Estado do Rio Grande do Sul foi possivel pelo desejo de 

pessoas como o Secretario de Educacao de Novo Hamburgo, professor 

Ernest Sarlet, a professora Lea da Cruz Fagundes, do LEC e por 

empresarios" da cidade doadores dos computadores que "apos assi.s.tirern 

uma palestra sobre as possibilidades do uso do computador na Educacao, 

acreditaram que a cidade poderia se transformar 11U171 centro de formacao 

que privilegiasse o dominio da tecnologia por meio da Informatica"12 . 

11  REIS desenvolveu uma pesquisa comparando o ensino em Informatica na Inglaterra e em Portugal e 
constatou que "alunos. professores e empresarios tens impressiies diferentes quanto a tecnologia...". REIS. 
M. de F. Educacao Tecnologica: a Montanha Pariu um Rato? tendencias e dificuldades da EducacAo 
tecnologica na Educacao geral, com referencias ao contributo das ciencias. Portugal: Porto Editora. 
1995, p.40-1. 
12  SLOCZINSKI, Helena. Home-page: http://ww -w.niee.ufrgs.br/--a1unospg99/helena/helena.html . em 
agosto de 99. 
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Iniciou-se, assim, em 1985 este projeto-piloto com dual maquinas. quatro 

professores e o apoio da equipe do LEC/UFRGS 13 . 

Devido ao sucesso dos resultados deste estudo, a Secretaria Municipal 

de Educacao de Novo Hamburg() firmou urn convenio corn o 

EDUCOM/LEC, atraves do qual foi criado e implementado um Centro de 

Informatica Educativa da Secretaria Municipal de Novo Hamburgo -CEPIC, 

para a realizacao de pesquisas, formacao de recursos humanos e atendimento 

a mais de dois mil alunos/ano 14 . 0 LEC enviou ao Projeto EDUCOM uma 

proposta que proporcionou dar continuidade as suas pesquisas cam os 

Micromundos LOGO na busca de novos recursos para ajudar o aluno a 

aprender. 

Havia outros dois grupos fortes na Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul no momento de envio da proposta de adesao das 

Universidades Pfiblicas ao Projeto EDUCOM. Urn era o Centro de 

Processamento de Dados -CPD, e o outro um grupo da Faculdade de 

Educacao. A partir da decada de 80 foram desenvolvidos os softwares 

SISCAI- Sistema de Computacao de Apoio ao Ensino e o CAIMI( CAI para 

micros) pela equipe do CPD. 0 CAIMI foi o primeiro software brasileiro de 

auxilio ao autor desenvolvido para microcomputador, alem de outros 

programas e aplicativos de possibilidades de use na Educacao. I ' Neste 

mesmo periodo, a Faculdade de Educacdo realizou um projeto com alunos de 

segundo grau do Colegio de Aplicacao, utilizando microcomputadores, 

13  Este context° sera aprofundado no capitulo 6. 
14  ANDRADE & LIMA. Op. cit. p. 223. 
15  ANDRADE & LIMA. Op. cit. p. 221. 
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envolvendo um grupo de educadores, psic6logo, orientador educacional e 

especialistas em 1nformatica. 16  

Alem disto, a Faculdade de Educacao desenvolveu o subprojeto 

Utilizacilo de Microcomputadores no Processo Ensino-Aprendizagem e Seus 

Efeitos nas DimensOes Cognitiva e Afetiva dos Alunos para ser enviado como 

proposta de adesao ao EDUCOM. Este projeto enfocava o use do 

computador como ferramenta de ensino junto as disciplinas de Biologia e 

Matematica, dando maior enfase as simulacOes utilizando basicamente o 

CAIMI, sistema este desenvolvido pelo CPD da propria UFRGS. A avaliacao 

formativa junto aos usos de microcomputadores tambem foi desenvolvida, 

possibilitando o acompanhamento do rendimento do aluno pelo professor". 

0 Centro de Processamento de Dados enviou ao EDUCOM o 

subprojeto Desenvolvimento de Sistemas de Computacao e Formactio de 

Recursos Humanos. Este projeto, que ja havia desenvolvido antes do 

EDUCOM importantes softwares, continuou desenvolvendo outros nesta 

mesma linha de instrucao programada e oferecendo treinamento aos 

professores com o BASIC. 

Enquanto estes projetos se desenvolviam em escolas pnblicas, outros 

fatores referentes as politicas estaduais em Informatica Educativa se 

consolidavam. Em 1985 representantes da Secretaria da Educacao do Estado 

integraram uma subcomissao coordenada pela Secretaria da Indnstria e 

Comercio a fim de analisar o documento Diretrizes Basicas para a 

Formulacilo de uma Politica de Informatica para o Rio Grande do Sul, 

elaborado pela Secretaria de Coordenacao e Planejamento do Estado. 

16  ANDRADE & LIMA. Op. cit. p.145. 
17 ANDRADE & LIMA. Op. cit. p. 203. 



98 

Os integrantes desta subcomissao foram dois professores do Ensino do 

segundo grau da Secretaria de Educacao e representantes da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade do Vale dos Sinos, da 

Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul, da Fundacao de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos, da Fundacao da Industria e do 

Comercio Rio Grande do Sul e Servico Nacional da Indfistria. Foram 

definidas na redacao final deste documento as seguintes competencias da 

Secretaria de Educacao no Estado: 

* a formaceto de Recursos Humanos na area da Informatica no nivel de 2° grau; 
* a implemetztacilo na oferta de habilitactio em Processamento de Dados e 

Tecnico em Eletronica(area de Mformcitica); 
* o apoio aos programas oferecidos pelas Universidades na area de Informatica 

Educativa; 
* a preparacao de mao-de-obra especializada no nivel do 2°. grau. 18 

Em decorrencia destas afirmativas, em 1986 aconteceu o primeiro 

Curso de Especializacao da Area da Informatica Educativa SE-RS/UFRGS, 

corn o total de 360 floras envolvendo nove delegacias de ensino da Secretaria 

Estadual de Educacao. Foram oferecidas duas possibilidades de 

especializacao para os professores da rede publica do Estado: na Faculdade 

de Educacao -FACED, corn o titulo de especialista em Informatica na 

Educacao; e no LEC, com o titulo de especialista em Psicologia Piagetiana e 

o Uso do Compulador na Escola19  

Neste mesmo ano foram implementados quatro LaboratOrios de 

Informatica Educativa na rede pfiblica estadual de ensino: escola Estadual de 

18  RIO GRANDE DO SUL. Arquivos de Trabalho CATE/DP. Material cedido a pesquisadora por Iria 
Helena G. Martini, em setembro de 1999. 
19  ANDRADE & LIMA. Op. cit. p.221. 
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2°  grau Parobe e Colegio Estadual de 2 °  gran Julio de Castilhos, ambas de 

Porto Alegre; escola Estadual de grau Monteiro Lobato de Taquara e 

escola Estadual de 1°. e 2°. graus Abram° Pezzi, de Caxias do Sul. Alem dos 

Laboratorios, a Secretaria do Estado da Educacao promoveu atraves do 

Departamento de Ensino de segundo grau o primeiro Seminario de 

Informatica no Ensino de segundo grau, que teve como objetivos principais: 

a)apresentar trabalhos dos professores que participaram do Curso de 

Informatica na Educacao, realizado na UFRGS em convenio com a SE; e 

b)discutir a Informatica Educativa na escola. 

No ano seguinte, em 1987 ocorreu a instalacao do primeiro Centro de 

Informatica e Educacao -CIED, vinculado ao Programa de Acao Imediata em 

Informatica Educativa -FORMAR/MEC e a Secretaria de Educacao do 

Estado, designando os membros que formariam a Comissao para Elaboracao 

do Projeto de Implantacao do CIED -RS 20 . 

Em 1988 duas acOes fundamentais ocorreram para dar continuidade as 

Diretrizes Basicas para a FormulacAo de uma Politica de Informatica para o 

Estado: a organizacdo do primeiro CIED -RS, em Porto Alegre, quanto aos 

recursos fisicos, materiais e humanos, e a implantacd'o do primeiro subcentro 

do CIED -RS em Passo Fundo. No entanto, foi so a partir de 1989 que o 

funcionamento do CIED-Central efetivou-se, por ocasido da chegada dos 

equipamentos cedidos pelo regime de comodato firmado entre o MEC e a SE-

RS, em 1988 (microcomputadores da linha MSX e APPLE). 

Este CIED Central dispunha de um laboratOrio de Informatica, onde os 

professores eram ao mesmo tempo fon -nados e formadores de seus alunos, 

20  Atraves do Convenio no. 25/87/SG. firmado entre a SE/RS e o MEC e a Portaria do Secretario da 
Educacao 
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num ambiente definido para as classes de alunos portadores de necessidades 

de aprendizagem especiais (Educayao Especial) e para os "meninos (as) de 

rua 

No curso para professores, a formacao no use da maquina era 

dissociado do processo de aprendizagem: havia aula para o dominio dos 

softwares existentes e palestras sobre o construtivismo, sem interacao direta 

que promovesse uma aproximacao maior do processo. Segundo IVlartini 21 , 

essa dissociacao isolou o manejo do computador do processo de 

aprendizagem, e conseqiientemente os professores reproduziam com seus 

alunos o mesmo processo pelo qual haviam sido formados. 

Em 1989 e criada a Central de Apoio Tecnologico a Educacao-CATE, 

vinculada ao Departamento Pedagogico-SE, reunindo equipamentos e acervos 

tecnolOgicos existentes na Secretaria da Educacao do Estado. A 

CATE/DP/SE apresenta hoje seu perfil como voltado a producao, ao 

planejamento, a coordenacao, assessoramento, difusdo e interacao das awes 

vinculadas as tecnologias da infonnacao, da comunicacdo e da Educacao a 

Distancia nas areas afins e meio, transformando-se num organismo gerador, 

integrador e propulsor no nivel didatico-pedagogico. 22  

Mesmo depois de implantados novos CIEDs no Estado, muitas escolas 

continuaram nab possuindo seus proprios equipamentos, fazendo corn que 

alguns professores, geralmente aqueles ja fonnados pelo CIED Central, se 

deslocassem com seus alunos a fim de trabalhar nos CIEDs mats prOximos. 

Novos subcentros em diferentes regiOes do Estado foram implantados a fim 

de se tornarem possibilitadores de acesso a esta nova tecnologia: 

' I  MARTINI. Iria H. G. Em entreyista concedida a pesquisadora em outubro de 1999. reproduzida 
totalmente no anexo C deste trabalho. 
22  RIO GRANDE DO SUL. Op. cit. 
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* 1990, em Santa Maria e Santo Angelo; 
* 1991, em Carazinho; 
* 1992, em Pelotas e Rio Grande; 
* 1993, em Santana do Livramento; 
* 1994, em Caxias do Sul. 

Em 1992 acrescentou-sea estrutura da CATE a execucao dos seguintes 

Projetos e Programas do MEC: o projeto de Educacao a Distancia Um Salto 

para o Futuro(1992); a TV escola(1996); e o atual Programa Nacional de 

Informatica na Educacao-PROINFO(1996), numa acao conjunta dos 

Governos Federal, Estadual e Municipais que propuseram a participacao das 

comunidades locais. 

Foram implantados gradativamente outros subcentros no interior do 

Estado e foram equipadas outras escolas tecnicas estaduais, na condicao de 

escolas-POlo, com foco nas areas Agricola, Comercio, Indlistria e Magisterio, 

para que pudessem desenvolver e socializar pesquisas junto a outras escolas 

afins. Ate o ano de 1996 foram implantados em todo no Estado oito CIEDs e 

vinte escolas-POlo: 

• E.E. de 2°. gran Monteiro Lobato-Taquara; 

* E.E. de e 2°. graus Osvaldo Cruz-Itaqui; 
• E.E. de 1°. e graus Conego Albino Juchen-Vencincio Aires; 

* E.E. de I°. e 2°. graus Tres Mcirtires- Palmeira das Missoes; 

* E.E. de 1°. e 2°. graus Prof Montovani- Erechim; 
* E.E. de 1° e 2°. graus Entre-Ijuis- Entre-Ijuis; 

* E.E. de 1°. e 2°. gratis Annes Dias- Cruz Alta; 

* E.E. de 1°. e 2°. grans Joan Neves da Fontoura- Cachoeira do Sul. 



Escolas- Polo da capital; 

* Institut° de Educacao Gen. Flores da Cunha- E.E. de I°  e 2°  graus; 

* E.E. de 1°  e 2°  gratis Inacio Montanha; 

• E.E. de 1° e 2°. grails Emilio Massot; 

* E.E. de 1°. e 2°. graus Piratini; 

* E.E. de 1°. e 2°. gratis Pres. Costa e Silva; 

• E.E. de I °  e 2°  grails Ildo Meneghetti; 
• E.E. de 1°. e 2°. graus Pres. Arthur da Costa e Silva; 

* E.E. de I°. e 2°. gratis Paulo da Gama; 
• E.E. de 1°. grau Anne Frank; 
* E.E. de 1°. e 2°. graus Protasio Alves; 
* E.E. de 2° grail Irma() Pedro; 
* E. Especial de 1°  grau hicompkto Recanto da Alegria. 

Ao todo, existem hoje cento e quarenta escolas das redes municipais 

equipadas. Dessas, sessenta e sete corn recursos proprios. A maioria 

possuindo os seguintes equipamentos: 

• Microcomputadores MSX; 

• Microcomputadores PC AT XT; 
• Microcomputadores 286; 
• Microcomputadores.  486- entregues em 1995; 

• 1mpressoras Matriciais. 

Foram usadas as seguintes linguagens e Softwares na rede escolar 

publica do Estado: 

* Educaclio Infant& Linguagem LOGO; 
* 1' a 4° serie: Linguagem LOGO; 
* 5° a 8° series Linguagem LOGO, Editor de Texto, editor de Jornal, Planilha 

Eletronica; 
* grau: Linguagens Computacionais(BASIC, T.PASCAL), Editor de Texto, 

Editor Grafico, Editor de Jornal, Planilha Eletronica, Banco de Dados. 
* Educagek Especial: Linguagem LOGO. 

102 
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Ficou constatado pela CATE/DP que o trabalho corn a Informatica 

Educativa nos subcentros CIED e nas escolas-Puio apresentou as seguintes 

dificuldades: 

1. "Os equipamentos existentes est& obsoletos e sao em 'turner° insuficiente; 
II.0 timer° limitado de softwares compativeis com as maquinas e necessidades 

das escolas 
III.Falta de recursos humanos para coordenar os laboratOrios de Inforincitica 

Educativa, tendo em vista a priorictade do professor em sala de aula, 
ocasionando desvio de professores capacitados na area(os multiplicadores 
dentro da escola) para a regencia de classe e fechamento dos laboratorios de 
1E; 

IVDesmotivacao do professor ocasionando a falta de interesse em se engajar na 
proposta da Informatica Educativa; 

V Falta de recursos financeiros para a implementaccro e 'Ott implantactio de 
novos laboratorios, bem comp para a realizacao de cursos de atualizaceto e 
capacitactio, semitzarios, encontros e outras atividades inerentes a esta pratica 
pedagogica, alem de recursos humanos para supervislio e avaliacao na 
estrutura central. "2 3  

Apesar disso, foi contabilizado no periodo de 1995 a 1997 urn total de 

mil e trezentos e trinta e dois professores e cinco mil e seis alunos atendidos 

pelos CIEDs no Estado do Rio Grande do Sul, sem contar os trezentos e 

setenta e oito professores e onze mil e cento e cinco alunos atendidos pelas 

escolas-POlo. 

0 trabalho realizado nos CIEDs mobilizou a comunidade escolar para 

a necessaria aquisicao e implantacao de Laboratorios de Informatica 

Educativa nas unidades escolares. No entanto, o trabalho realizado pelas 

escolas-Polo nao foi de todo possivel em fimcao basicamente da falta de 

espaco fisico, de maquinas suficientes e recursos humanos disponiveis, 

operando somente na sua comunidade escolar. Segundo Martini, a 

23  RIO GRANDE DO SUL. Op. cit. 
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experiencia dos CIEDs detectou algumas conclusOes importantes, balizadoras 

de futuros investimentos neste campo: 

1. 0 uso do computador, simplesmente, ntro faz diferenca alguma. 0 diferencial 
se estabelece no uso que o professor faz desta mOquina; 

II. Os professores precisam ser formados numa outra dimenstio a fim de que 
possam trabalhar construtiva e interaticamente corn seus alunos; 

necessitrio que o professor tenha outra postura frente o construir 
conhecimento corn seus alunos 24 . 

0 PROJETO ESTADUAL DE INFORMATICA NA EDUCACAO 

Em catorze de novembro de 1996 o Ministerio de Educacao e Cultura 

emitiu urn documento que definiu uma Politica Piiblica Nacional de adesao ao 

Programa Nacional de Informatica na Educacao -PROINFO, vinculada 

Secretaria de Educacao a Distancia -SEED, para abranger tanto as redes 

publicas estaduais quanto as redes publicas municipais do pais. Participar 

desta proposta federal possibilitaria ao Estado a universalizacao do uso 

educational de tecnologia de ponta no sistema de ensino pliblico. Segundo o 

documento, ficariam resguardadas a autonomia, a participacao efetiva na 

montagem da infra-estrutura e o gerenciamento do Projeto em nivel 

Estadual". 

Portanto, foi definida a necessidade de criacao de uma Comissao para 

a formulacao do Projeto Estadual de Informatica na Educacao a fim de 

solicitar a adesao do Rio Grande do Sul ao PROINFO. Essa Comissao foi 

composta por membros indicados pela UFRGS, PUCRS, Secretaria da 

24  MARTINI. Em entrevista concedida a pesquisadora. em outubro de 1999. 
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Ciencia e Tecnologia, Companhia de Processamento de Dados, Unido de 

Dirigentes Municipais de Educacao e Conseiho de Secretarios Municipais de 

Educacao/Federacao das AssociacOes de Municipios do RS -FAMURS, 

professores da SE, sendo presidida pela Diretora Pedagogica desta 

Secretaria. 

"Considerando que ntio se pode avancar Sell) que seja feito um 

resgate do trabalho jb existente, a Jim de que a proposta a ser construida 

possa contemplar o presente e projetar as awes futuras "26, esta Comissao 

decidiu realizar um levantamento da situacao da Informatica Educativa na 

rede Pilblica dos municipios, visto que o levantamento da rede estadual ja 

constava em seus arquivos. 

Com o apoio da FAMURS foi enviado urn documento solicitando a 

todas as prefeituras que informassem a existencia da Informatica Educativa 

ern suas escolas, bem como o niimero e o tipo de maquinas de que 

dispunham. Recebendo o retorno de cerca de 83% dos municipios, este 

levantamento possibilitou identificar focos de Informatica Educativa no 

Estado do Rio Grande do Sul, comprovando uma maior incidencia na regido 

da cidade de Novo Hamburgo, resultado de longo trabalho ali desenvolvido 

nestas duas tiltimas decadas. Foi constatado tambem uma significativa 

presenca da Informatica Educativa nas regittes central e da serra, tendo por 

menor incidencia a regido noroeste do estado e, menos ainda, na regiao sue'. 

A execucao do projeto ficou a cargo da Secretaria de Educacao do 

Estado, atraves da CATE/DP, responsavel pelas diretrizes operacionais nos 

25  RIO GRANDE DO SUL. Op. cit. 
26  MARTINI. Em entrevista concedida a pesquisadora, em outubro de 1999. 
27  MARTINI. Em entrevista concedida a pesquisadora, em outubro de 1999. 
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niveis tecnico e didatico-pedagOgico. Os CIEDs foram, segundo Martini28 , 

seguramente muito importantes para a formacao da cultura da Informatica 

Educativa nas redes publicas em nosso Estado e por esta razao a grande 

maioria dos CIEDs foram transformados pelo Estado em NTEs a partir de 

1997. 

Os espacos fisicos foram adaptados com colocacao de divisorias, 

gradeamento, alarmes, alem da realizacao de nova pintura, adaptacao da rede 

eletrica e instalacdo da rede lOgica. Cada NTE necessitou de cerca de cinco 

salas para abrigar dois laboratOrios, uma sala base, uma sala para estudos e 

reuniOes e uma sala para a administracao. Tambem, aqui no Estado, foi 

necessaria a instalacao de uma telesala para a capacitacao de professores na 

area da televisao e video. 29  

Desde 1996 tres 30  escolas da rede Estadual da capital foram incluidas 

no Projeto Educacao a Distancia em Ciencia e Tecnologia- EDUCADI/CNPq 

que englobou quatro unidades federativas (Sao Paulo, Rio Grande do Sul, 

Ceara e Distrito Federal) em urn projeto que tinha por proposta conjunta 

"aplicacoes de recursos tecnologicos avancados da Wonnatica a Educacao 

publica. "31  

Os NTEs, definidos como uma infra-estrutura fisica de sustentacao as 

acOes possibilitadoras de mudancas nos paradigmas das escolas da rede 

pnblica e de ingresso numa sociedade tecnologicamente desenvolvida, foram 

28  MARTINI. Em entrevista concedida a pesquisadora. em outubro de 1999. 
29 MARTINI. Em entrevista concedida a pesquisadora. em outubro de 1999. 
3u  A saber: E.E de 1°. e 2°. Gratis Gen. Emilio Massot. E.E. de 1°. e 2°. Grau Eng. Ildo Menegheui e 
Colegio de Aplicacao. 
31 FAGUNDES. Lea da C. Educacio a Distiincia em Ciencia e Tecnologia: o projeto EDUCADUCNPq-
1997. In Em Aberto: Educacao a Dist.incia INEP/MEC. Brasilia. ano 16. no. 70. abr/jun.1996. p. 134. 
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estrategicamente localizados e equipados com hardware, softwares e rede de 

telecomunicacOes, compreendendo ao todo doze nucleos localizados em: 

* Caxias do Sul; 
* Carazinho; 
* Gravatai; 
* Osorio; 
* Novo Hamburgo; 
* Passo Fundo; 
* Pelotas; 
* Santa Maria; 
* Santana do Livramento; 
* Santo Angelo; 
* Porto Alegre(2)32 . 

Estes NTEs foram instalados em espacos fisicos já existentes como os 

antigos CIEDs, ou em espacos vinculados a organs pUblicos (DEs, SMEDs, 

escolas...) e outras areas selecionadas para esse fim pela propria comunidade 

sendo regularizado o seu use atraves de instnunentos juridicos proprios ou de 

doacao ao patrimonio public° na forma da lei. Foram definidos como 

pressupostos basicos para essa instalacao: 

* experiencias locais com Informatica Educativa; 

* possibilidade de atendimento as escolas que vierem a integrar o 
Projeto; 

* area ,fisica disponivel; 

* possibilidade de nucleaceio para facilitar o atendimento as escolas; 

• infra-estrutura de telecomunicacoes. 

3^ Em anexo, a distribuick destes NTEs no mapa do Rio Grande do Sul. bcin como o quadro SillICSCIII de 
abrangencia do Projeto Esiadual de Informatica na Educacao. 
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Os NTEs atuam corn equipes compostas por professores 

multiplicadores estaduais e municipais, atom dos tecnicos(em media um para 

cada NTE) formados no Curso Avancado de Informatica, concluido em 

outubro de 199933 . Esta equipe atuou como elemento de interligacao entre 

escolas a ela vinculadas, tendo como suporte a rede Nacional de Pesquisa-

RNP, do Ministerio de Ciencia e Tecnologia. A equipe tem por principais 

funcOes a garantia da manutencao das diretrizes operacionais e da proposta 

pedagogica do Projeto: 

* a sensibilizactio e motivacao das escolas para incorporactio da 
tecnologia de it formacclo e comunicactio; 

* a capacitacao e reciclagem dos professores; 
* a assessoria pedagogica para use da tecnologia no processo ensino-

aprendizagem; 

* o incentive e o apoio a realizacao de cursor para o aperfeicoamento de 
professores, atraves da metodologia de Educactio a diskincia, por meio 
de redes de telecomunicacoes; 

* o acompanhamento e avaliactio local do processo instaurado nas 
escolas34. 

No entendimento deste projeto estadual, a area de acao da Infonnatica 

na Educacao serve "... as peculiaridades e necessidades imprescindiveis a 
implementacao de urn novo modelo de Educacao, (.) visando uma mudanca 

estrutural na prcitica de professores e alunos em sala de aula. "35 . Outro 

fimdamento significativo é resultante de varias pesquisas já desenvolvidas e 

diz respeito ao paradigma educativo implementado, pots ficou nitido que a 

33  Os tecnicos devem atender as questoes tecnicas de manejo de maquinas e rede no NTE e nas escolas de 
abrangencia de cada Nucleo. 0 Curso Avancado de Informatica foi oferecido pelo MEC e a hospedagem. 
alimentacao e transporte destes funcionarios foram de responsabilidade do Estado. 
34  RIO GRANDE DO SUL. Op. cit. 
33  RIO GRANDE DO SUL. Op. cit. 
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Informatica Educativa "... nao a mais uma disciplina no curriculo, tampouco 

um curso de manejo do computador para treinamento apenas de habilidade,s-

tecnicas; é interagente a todo o processo ensino-aprendizagem; é 

imprescindivel que haja reciprocidade didatica entre a maquina e a acao do 

professor no seu fazer' educativo. "36  

Esta construcao interativa e ludica entre o sujeito e a maquina cid lugar 

a uma estruturacao mais "libertaria" do pensamento, de esquemas de acao 

mais imediatos, facilitando a apropriacao do conhecimento e agilizando a 

capacidade de organizacao intelectual. 0 imediatismo e a facilitacao da acao 

interativa entre o sujeito e o computador, alem da exposicao instantanea 

diversidade de alternativas, possibilita maior desenvoltura as estruturas de 

pensamento para a tomada de decisOes e a resolucao de problemas. 37  Para 

tanto, o Projeto Estadual de Informatica na Educacao tern por objetivos: 

I. Educar para a cidadania global numa sociedade tecnologicamente 
desenvolvida e interdependente; 
Criar novas formas de construcao do conhecimento nos ambientes escolares, 
atraves do use adequado das novas tecnologias da if formacdo e da 
comunicactio; 

HI.Disseminar as tecnologias de Wormettica nas escolas pfiblicas de maneira a 
possibilitar urn_alto padreio de qualidade na Educaceio e a modernizar a 
geskio escolar.' 

Assim, tem-se a proposta pedagogica do Projeto Estadual de 

Informatica na Educacao definida em torno de um objetivo maior de 

construcao de um cidadao analitico, reflexivo, critico, capaz de viver e 

conviver, desenvolver-se, continuar aprendendo. participar, interagir e ser 

36  RIO GRANDE DO SUL. Op. cit. 
3-  RIO GRANDE DO SUL. Op. cit. 
38  RIO GRANDE DO SUL. Op. cit. 
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feliz num mundo em permanente mudanca. A integracao da Informatica corn 

a Educacao representa o imprescindivel elo com a realidade contemporanea, 

da qual nao pode dissorciar-se. 39  

Na concepcao deste Projeto, a Informatica Educativa deve possibilitar 

um trabalho cooperativo e compartilhado entre colegas de classe, professores 

a alunos, criancas, jovens e adultos das mais variadas regiOes, paises, idiomas 

e culturas, permitindo que a inteligencia seja distribuida e socializada pelos 

computadores atraves das redes de teleprocessamento. A Informatica 

Educativa abre novas e imprescindiveis perspectivas para a construcao, 

armazenamento e socializacdo do saber, praticas que sao essenciais para a 

superacao das intoleraveis excluseies sociais da sociedade contemporanea. 4' )  

Aprovado o Projeto de adesao do Estado, o MEC/CONSED definiu 

que o Rio Grande do Sul receberia urn total equivalente a seis mil e seis 

maquinas, sem contar as perifericos. 0 Projeto Estadual estabeleceu que um 

laboratorio para trabalhar adequadamente a proposta pedagogica que se 

queria deveria ter no minima quinze computadores e um servidor, uma vez 

que as escolas pttblicas do Estado tern ern media trinta alunos por classe. 

Considerada esta questa°, ficou estabelecido que trezentos e setenta e oito 

unidades escolares, entre as atuais duas mil e seiscentos e quarenta e seis do 

pais41 , poderiam fazer parte deste Projeto. 

Definida a inclusao do Rio Grande do Sul no Programa PROINFO, 

iniciou-se o atendimento as demandas decorrentes com o envio do document° 

para que se iniciasse o processo de adesao das escolas. Ern seu Plano de 

39  RIO GRANDE DO SUL. Op. cit. 
RIO GRANDE DO SUL. Op. cit. 

41  Os Computadores estAo Cliegando. In Rev ista TV Escola. no. 16 agosto/setembro de 1999. p. 31. 
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trabalho, o Estado pretendeu credenciar pelo menos quarenta e seis 

professores multiplicadores e mil e noventa e urn professores de escolas 42 . 

Objetivando equidade no processo, foram enviados os seauinte 

documentos basicos as vinte e nove Delegacias de Ensino 43 , bem como aos 

quatrocentos e sessenta e sete municipios do Estado 44 : a) Subsidios para 

Elaboracao dos Projetos das escolas da rede Pilblica, contendo uma sintese 

do projeto estadual; b)Projeto Estadual de Informatica na Educacao- Infra-

estrutura para Instalacdo do Laboratorio de Informatica nas escolas; c) 

Projeto Estadual de Infonnatica na Educacao- Resumo Tecnico; e d) 

planilhas proprias para a elaboracao dos projetos. 

Conforme solicitacdo do proprio Projeto Estadual, foi formada em 

vinte e nove de outubro de 1997 uma Comissao Tecnica de Avaliacao e 

Selecao dos Projetos, tendo como integrantes representantes da 

CONSEME/UNDIME, DEMIEC, PUCRS, UFRGS, SCT, ACPM, 

PROCERGS e a Presidente a CATE/DP/SE. Na primeira reunido desta 

comissao, foi analisada a ficha de criterios e a forma de valoracao para 

selecionar os projetos das unidades escolares. 

Estando o prazo de recebimento dos projetos definido como trinta e um 

de outubro de 1997, nao seriam aceitos projetos fora deste limite a nao ser se 

comprovado legalmente caso de calamidade piiblica no respectivo municipio. 

Esta Comissao comecou a reunir-se a partir de cinco de novembro de 1997 

no Centro Administrativo do Estado para selecionar os trezentos e setenta e 

oito dos seiscentos e trinta e oito projetos de adesao recebidos. Foram 

42  RIO GRANDE DO SUL. PROINFO -Capacitacilo de Recursos Humanos -Piano de Trabalho do 
Estado. Junlto de 1998. Home-page MEC. 
13  E DCR/POA atm es do Of.-Circ. GAB/SE/No. 33/97. de 17 tie setembro. 
44  Atraves do Of.-Circ. GAB/SE/No. 43/97. de 19 de setembro. 
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eliminados quinze projetos por nao atenderem os criterios estabelecidos e 

doze porque foram entregues fora do prazo. 

Foram considerados passiveis de serem incluidos no Projeto Estadual 

seiscentos e doze projetos. A Comissao Tecnica nucleou as unidades de 

ensino dos projetos selecionados aos NTEs mais proximos geograficamente, 

a fim de facilitar tanto o acesso dos professores ate eles quanto dos tecnicos e 

professores multiplicadores do prOprio NTE as escolas. Assim, em dezoito de 

novembro de 1997 esta Comissao encerrou seus trabalhos. 

Conforme dados da propria SE/99, os equipamentos para os 

laboratorios de Informatica Educativa foram adquiridos pelo MEC em 

licitaceies por etapas: a primeira atingiu a 24% das escolas ganchas; a 

segunda, a 37% e os restantes 39% na terceira, sendo que os equipamentos 

para as escolas da primeira etapa foram entregues antes do final do primeiro 

semestre de 199945 . 

A Comissao solicitou a cooperac -ao integrada de duas Instituiceies, 

UFRGS e PUCRS na criacdo de um Curso de Pos-GraduacAo Lato-Sensu de 

Especializacao em Informatica Educativa para Professores Multiplicadores 

nos NTEs. Segundo o Projeto Estadual de Informatica na Educacao, a maior 

restricao a introducao da tecnologia Informatica nos sistemas educacionais 

tem sido a necessidade de formack de recursos humanos para atender 

simultaneamente as rapidas mudancas que vem ocorrendo na area 

tecnologica, ligada a informac'ao e as comunicacties, e a crescente 

45  0 Quadro Sintese de Abrangencia do Projeto Estadual de Informatica na Educacao. elaborado pela 
CATE/DP/SE esta em ANEXO. bem como o mapa do Estado do Rio Grande do Sul e a disposicZo dos 
NTEs. 
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necessidade de modificacoes para a melhoria de qualidade do ensino 

publico.46  

A capacitacao dos multiplicadores que integram os NTEs do Estado e 

que atuam como formadores dos professores das escolas, foi desenvolvida 

tendo como objetivo geral "contribuir para a criactio e/ou fortalecimento da 

cultura educational atraves da incorporagio de novas tecnologias, 

pautadas num trabalho coletivo, a/la/Inca critic() e etico, privilegiando a 

aprendizagem baseada na consirucao do conhecimento. "47  E os seguintes 

objetivos especi ►cos: 

I. Ampliar e aprofundar os conhecimentos em Wormatica Educativa, de 
forma a possibilitar sua aplicacelo nos diversos niveis e modalidades de 
ensino; 

II. Discutir o papel do professor diante da tecnologia da it 	e sua 
contribuicao, como facilitador, instigador e guia, para a melhoria da 
qualidade do processo ensino-aprendizagem, buscando uma mudanca 
no paradigma da educaceio; 

III. Promover o intercambio e a troca de experiencias na area de 
Itzformthica Educativa; 

IV. Promover a formacei o de pessoal qualificado para atuar como agentes 
de inovacao, capazes de lidar com as incertezas provenientes de um 
mundo em transformacao, segundo principios eticos e de cidadania; 
bu.scando autonomia de aceio, corn habilidades para inteipretar, 
propor, conduzir, executor e disponibilizar em rede o processo de 
utilizaca-  o da informatica na educacao; 
Experimentar novas metodologias para o processo de formacao de 
professores em informatica na educacao, produzidas no ambito das 
Universidades e Centros de Pesquisa, buscando o aprefeicoamento 
desse processo; 
Fornecer subsidios as pesquisas em informatica na educacao 
vinculadas a projetos da escola publics, estimulando, dessa forma, o 
desenvolvimento da referida area48. 

46  RIO GRANDE DO SUL. Arquivos de Trabalho CATE/DP. Material cedido a pesquisadora por Iria 
Helena G. Martini. em setembro de 1999. 
47  RIO GRANDE DO SUL. PROINFO -Capacitae"ao de Recursos Humanos -Plano de Trabalho do 
Estado. Junho de 1998. Home-page MEC. 
48  RIO GRANDE DO SUL. Op. cit. 
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0 processo de selecao foi divulgado para os professores das redes 

publicas estadual e municipal dos locais dos NTEs a fim de que se 

inscrevessem os candidatos. Para a selecao, foram considerados os seguintes 

pre-requisitos: 

* professores integrantes dos quadros funcionais da rede pfiblica; 

* Nivel superior (licenciatura plena/curta; 
* Disponibilidade para viajar para o acompanhamento e apoio as escolas 

ii?formatizadas; 
* Disponibilidade de tempo integral; 
* Experiencia docente; professor regente (ensino fundamental e medio); 
* Tempo de docencia: minimo de dois anos e meDcimo de vinte anos; 
* no mesmo munictpio do N1E 49. 

Como criterios de pre-selecao, foram avaliados o histOrico escolar, o 

curriculo, feita entrevista e considerado o tempo de experiencia docente do 

candidato. A selecao propriamente dita, foi realizada em parceria entre a 

Secretaria de Educacao do Estado e a entidade ministradora do curso. 

Dentre as atividades do curso de formacao previsto para o minimo de 

440 horas, pode-se destacar a utilizacdo pedagogica do windows e do 

microsofi, a analise e estudos de diferentes tipos de software educativos, e o 

desenvolvimento de processos de aprendizagem atraves de projetos. Portarito, 

a metodologia foi desenvolvida em consonancia corn a ideia da superacao da 

dicotomia entre teoria e pratica, "...estruturando-se atraves da elaboracao de 

projetos e contemplando atividades modulares, presenciais e a distancia. "50  

A avaliacao foi estruturada de forma a prever o acompanhamento 

49  RIO GRANDE DO SUL. Op. cit. 
5°  RIO GRANDE DO SUL. Op. cit. 
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permanente, continuo e processual de todos os envolvidos no processo de 

formacao. 

A capacitacao dos professores das escolas que aderiram ao Projeto 

Estadual foi feita pelos multiplicadores dos NTE a que estao vinculadas. 

Como objetivo geral procurou-se "criar uma cultura escolar de uso de novas 

tecnologias de comunicacilo e infonnacao, privilegiando a aprendizagem 

baseada na construcao do conhecimento, formando professores para 

atuarem nos laboratorios de informatica na educactro como agentes de 

inovacao. "51  E os seguintes objetivos especificos: 

I. Preparar os professores para terem autonomia nas awes dos 
laboratorios de informatica na educcicao; 

II. Demonstrar para a comunidade escolar a importcincia do uso das 
novas tecnologias na educaoio; 

III. Discutir o uso da tecnologia na educacao, tendo em vista a formaceto 
integral do educando em um contexto social e tecnologico amplo; 

IV. Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino, atraves da 
utilizacao da telemtitica na educaceio, de forma a viabilizar awes 
educativas que levem a interdisciplinariedade curricular; 
Acompanhar e avaliar o desenvolvimento da it 	educativa na 
escola; 

VI Discutir o papel do professor diante da telematica na educaccro e sua 
contribuicao para a melhoria do processo ensino-aprendizagem, 
propondo a redefinicao do papel do professor, no que concern ao seu 
desempenho como problematizador que busca um novo paradigma 
para a educaciro52  

0 processo de selecao destes professores baseou-se nos seguintes 

criterios: 

* ser professor efetivo da escola selecionada; 
* estar atuando em sala de aula; 
* ser aberto as mudancas, as novas tecnologias; 

51  RIO GRANDE DO SUL. Op. cit. 
52  RIO GRANDE DO SUL. Op. cit. 
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* ser comprometido com o processo educational; 
* ter preferencialmente 40 horas semanais de jornada de trabalho. 

0 curso foi previsto para ter no minimo de 80 horas e desenvolveu a 

seguinte referencia curricular: 

I. workshop initial (concepcilo do programa national e estadual, 
situaceio da it formcitica na educaceio no contexto mundial); 

II. seminarios; 
III.fundamentos e teorias psicopedagogicas da informatica (este contend° 

sera distribuido durante toda a carga hordria do curso, de acordo com 
as atividades praticas desenvolvidas); 

IV utilizaceio pedagogica do ambience windows e seus aplicativos; 
utilizacao pedagogica do microsoft office; 

VI. utilizactio pedagogica de linguagens de programaceio, de autoria e de 
apresentactio; 

VII.multimidia aplicada a educacilo; 
VIII. estudo e atialise de sotware educativos; 
IX processos de aprendizagem atraves de projetos53. 

A metodologia utilizada estruturou-se da mesma forma da proposta 

para a formacao dos multiplicadores e a avaliacdo tambem previu 

acompanhamento permanente atraves de discussOes e reflexCies a todas as 

atividades. Dos professores formados pelos multiplicadores pelo menos urn 

deveria ser o futuro coordenador de laboratorio de Informatica na Escola, 

pois, segundo a CATE/DP, deve ser ele o agente transformador, o 

incentivador e o multiplicador da proposta dentro da sua propria escola.54  

0 Projeto Estadual de Informatica Educativa ficou orcado, em valores 

de junho de 1998, em oitocentos e trinta e dois mil, setecentos e sessenta e 

oito reais para serem assim distribuidos: 

53  RIO GRANDE DO SUL. Op. cit. 
54  MARTINI. Em entrevista concedida a pesquisadora, em outubro de 1999. 
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Especificacao Custo Hora-aula Inicio Temino 
Capacitacao 
multiplicadores 

R$ 182.190,00 16.560 junho/98 dezembro/98 

Capacitacao professores R$ 408.089,00 87.264 junho/98 dezembro/98 
Mobilizacao, 	adesao, 
acompanhamento 	e 
avaliacao do PROINFO 

R$ 242.489,00 267.552 junho/98 dezembro/98 

Quadro baseado em dodos apresentados pelo Plano de Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul. 
PROINFO -Capacitacao de Recursos Humanos -Junho de 1998. Home -page NEC. 

Foram formados cinquenta e sete multiplicadores (onze a mais do 

previsto inicialmente pelo Plano de Trabalho do Projeto Estadual) em urn 

curto period° entre 97/98 que capacitaram os professores das trezentos e 

setenta e oito escolas pitblicas Estaduais dos cento e quarenta e cinco 

municipios que aderiram ao Projeto Estadual". 

Estes multiplicadores, por sua vez, fonnaram ate agosto de 1999, 

quinhentos e setenta e nove ou 84% dos professores de trezentos e quinze 

escolas, e cento e trinta e duas ou 91% dos municipios participantes do 

projeto 56  (trezentos e oitenta professores da rede pnblica a menos do previsto 

inicialmente pelo Plano de Trabalho do Projeto Estadual). 

Foram finnados dois convenios corn o MEC junto ao desenvolvimento 

do PROINFO no Estado. No primeiro, o MF.0 responsabilizou-se pelo 

pagamento do Curso para os professores multiplicadores para os NTEs da 

primeira etapa e parte da hospedagem, alimentacao e locomocao dos 

professores(o Estado tambem participou neste aspecto). 0 segundo convenio 

foi mais abrangente pois foi possivel realizar algumas adaptacOes que ainda 

55  MAGDALENA. Beatriz C, Informatica nas escolas Pi bliras Gaitchas: reflexoes sobre setts passos. 
In Forum de Debates Entre Professores Multiplicadores dos NTEs. RIO GRANDE DO SUL. Porto Alegre. 
Ago/99 
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faltavam, alem a capacitacao, nucleo central do documento. Foi realizado 

tarnbem urn FOrum de Debates entre os Professores Multiplicadores dos 

NTEs, em agosto de 1999, corn recursos deste convenio, que foi da maior 

relevancia, uma vez que os NTEs já estavam em plena atuacao. 57  

0 Forum e Debates entre Professores Multiplicadores dos Niicleos de 

Tecnologia Educacional- NTEs do Rio Grande do Sul realizou-se coin a 

execucao local da decima quarta Delegacia de Educacao/SE/RS no NTE 

Missiles, na cidade de Santo Angelo, em agosto de 1999. Corn o objetivo de 

socializar e debater as experiencias desenvolvidas e em andamento, 

representantes de todos os NTEs (menos o de Osorio-NTE/Litoral) se 

encontraram e apresentaram as capacitacOes 58  desenvolvidas por eles. 

Segundo Magdalena'`', a grande maioria dos NTEs compreende o 

alcance e o compromisso de sua Nab nos movimentos de rupturas 

paradigmaticas. Se esforcam em descobrir e colocar em pratica novas e 

criativas formas de interacao entre sujeitos e entre sujeitos e conhecimento, 

abrindo possibilidades para a fonnacao de comunidades cooperativas e 

incorporacao do saber ao mundo vivido. Ela selecionou os seguintes dados 

dentre os que foram apresentados e utilizados pelos NTEs para alcancarem os 

objetivos propostos pelo Projeto Estadual: 

i. IIa urn moviinento articulado "em cadeia clue envolve ,S'ecretaria de Estado 
da Educaccro, DEs, Secretarias Municipals de Mileage-to, escolas e 
Conrunidades Escolare.v e Universidades. Neste movimento percehe-se, 
clarantente, o crescirnento de urn processo inovador (panto ao use pedagogic° 

36MAGDALENA. Op. cit. 
MARTINI. Em entrevista concedida a pesquisadora. ern outubro de 1999. 

'8  Para maiores detalhes destas eapacitacoes. tanto da I a . quanto da 2 a . etapa. ver em ANEXO o Quadro 
Sintese da Capacitacao de Professores das escolasiRS. 
39  MAGDALENA. Op. cit. 
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das Tecnologias de Informaceio e Comunicacao nas salas de aula das escolas 
parceiras do Projeto Estadual; 
Houve a construceio de um modelo pedagOgico de capacitacao de professores 
para trabalhar com seus alunos em ambiences inforinatizados. Caracteriza-se 
como um modelo de aprendizagem cooperativa, onde a construcao do 
conhecimento e desenvolvida mediante projetos interdisciplinares partlihados. 
Com  este modelo, os multiplicadores pretendem facilitar a passagem de um 
ensino tradicional para uma aprendizagem partilhada, com implicacoes na 
forma de trabalhar em sala de aula, no entendimento do que e espaco de 
aprendizagem; e na quebra das hierarquias, sejam elas referentes as 
disciplinas, aos papeis dos professor, dos alunos, dos pais, da escola; na 
forma de gest& da Educacao; a rigidez da estrutura administrativa e 
burocratica que cerceia o processo de aprender 

HI. Os grupos de multiplicadores dos NTEs apresentam crescimento quanto a 
seguranca e profindidade acerca da teoria que embasa a prcitica. Foi 
interessante perceber a passagem da defesa emotional, embasada em 
argumentos do senso connim para a argumentacao logica embasada na teoria; 

grupos de multiplicadores dos NTEs apresentam crescimento quanto a 
apropriaceio da tecnologia. Este crescimento se deu em funceio das 
necessidades surgidas ao longo do trabalho, originadas findamentalmente dos 
projetos de aprendizagem desenvolvidos pelos professores; 

V. 116 indicios de contextualizaceio dos NTEs na medida em que apresentam em 
suas awes peculiaridades da regitio. .16 e evidence a busca de parcerias e o 
aproveitamento de recursos humanos e materiais que a comunidade e'ou 
diferentes instancias publieas pode oferecer. Assim por exemplo, o NTE 
Regido Central(Santa Maria) diferencia-se pela diversidade de parcerias 
formadas corn grupos de pesquisa da Universidade Federal, envolvidos em 
projetos voltados a Educaceio Fundamental e Media. Jb os NTEs de Missoes 
(Santo Angelo), Regido da Produceio I (Carazinho) e Regieio da Serra (Caxias 
do Sul) destacam-se pela quantidade e qualidade de trabalhos desenvolvidos 
em cooperaca o corn as DEs e/ou Secretarias Municipais de Educaceio. 

V evidence o esforco e a vontade de mudar dos grupos de multiplicadores, 
aliados a uma perceptivel gratijicacao quanto aos resultados que vem 
obtendo. Caracterizam-se como grupos entusiasmados, denies da importancia 
do processo que est& ajudando a crescer. 

Mesmo reconhecendo que as dificuldades sao elementos esperados 

dentro do Projeto e que detectados podem ser trabalhados cooperativamente 

ate a distancia, via Internet, e importante lista-los como parte de um processo 

de mudanca. Magdalena destacou os seguintes: 
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* Os grupos ainda apresentam dificuldades conceituais, resquicios de uma 
pratica e uma teoria traditional utilizadas durante muito tempo e um tempo de 
pratica, em urn novo modelo, muito curto. Assim, os projetos que orientam 
ainda sao lineares, pouco interdisciplinares, pobres em recursos tecnologicos 
que propiciem a interaceto entre grupos e facilitem a cooperaceto presencial ou 
a distancia; 

* Os projetos de aprendizagem se caracterizam por sua apresentacao como 
trabalhos finahzados e expostos em "vitrine". New ha, ainda, uma cuhura de 
"em construclio" onde os projetos stio considerados como concluidos 

provisoriamente, abertos sempre a continuidade pela contribuiceio de outros 
parceiros ou porque a ele o grupo retorna a partir de novos projetos; 

* Ha ainda con fus'do entre facilitar e desafiar os (rhinos para trabalharem no 
sentido de descobrir alternativas de sok* para suas davidas e o deixar fazer 
qualquer acilo sobre algo que os interessem. Aqui fica caracterizada a 
dificuldade do professor na mudanca de papeis. Passar de professor instrutor, 
diretivo e centralizados para professor orientador, desqfiador, articulador e 
flexivel quanto a hierarquias exige tempo de pratica e reflex& sobre ela. 

* Algiers grupos nao tern claro a sua insercao na estrutura que suporta as ago-es 
educacionais no Estado, o que dificuha as inte-relacoes entre as diferentes 
instancias. Isto provavelmente se relaciona a compreenscro equivocada de que 
os NTEs estao vinculados diretamente ao PROINFO, o que facilita a ideias de 
orgao corn autonomia no que se refere as DEs.6°  

Possiveis ay -6es futuras foram elencadas neste F6rum de Debates entre 

Multiplicadores dos NTEs/RS e relacionam-se tanto corn a infra-estrutura 

quanto corn a acao metodologica, baseando-se na premissa de que nao ha 

necessidade de atualizar e aperfeicoar a infra-estrutura tecnolOgica se nao for 

para intensificar e universalizar as inovacOes pedag6gicas que estes grupos 

pontuais vem obtendo. Sao, portanto, as seguintes sugestOes: 

1. Dehmitar um tempo para reflexao sobre a ccao em cada NTE e entre NTEs; 
II. Incrementar hstas de discussao para intensificar trocas entre escolas; 
III. Trabalhar continuamente junto corn escolas participando e facihtando a 

articulactro da comunidade escolar na tomada de decisao sobre como a 
Wormatica vai ser introduzida e utilizada; 

1V.Participar ativamente das equipes pedagogicas das DEs; 

6" MAGDALENA. Op. cit. 
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V. Desenvolver estudos investigativos a partir da producao dos professores e 
alums, tais como projetos, dicirios de bordo, textos individuals e coletivos... 

VI.Intensificar estudos sobre temas especificos como interdisciplinariedade, 
hipertextos, comunidades de aprendizagem, cooperactio, interatividade que 
resultem no aprofundamento da base tearica; 

VII. Socializar experiencias e estudos teoricos mediante a productio de "papers"; 
MIBuscar parcerias junto a comunidade regional, para abrir maiores 

possibilidades de entrada na Internet; 
aBuscar integrar-se aos movimentos de tnudanca em desenvolvimento no 

Estado, especialmeme aos movimentos ligados a "Constituinte Escolar"”. 

Dentre outras constatacOes, ressaltou-se a importancia de que o NTE 

mantenha um dia da semana para trabalho intern°, considerando a necessaria 

troca entre os professores multiplicadores: o estudo, a discussao das 

experiencias em desenvolvimento, a retomada de eixos norteadores, a 

avaliacao e o planejamento integrado das awes dos Niicleos. Foi solicitado 

tambem que os projetos de acao dos Nucleos respeitassem o projeto 

pedagogic° da propria realidade em que estdo inseridos e promovessem 

afinidades tanto com Constituinte Escolar 6I  quanto com Projeto Estadual de 

Informatica na Educacao. 62  

A Constituinte Escolar esta buscando trabalhar junto as comunidades 

escolares os pressupostos que partem do estudo da realidade contextualizada 

e do resgate de praticas pedagogicas significativas. Segundo Scapini 63 , o 

olhar para a atuacao dos professores multiplicadores dos NTEs, suas 

reflexOes e awes, deve contribuir no sentido da consolidacao destas diretrizes 

61  A Constituinte Escolar é urn movimento que visa a definicao de principios e diretrizes da Educacao da 
rede publica estadual. atraves de debates, plenarias, seminarios. painers, encontros e conferencias. 
Acontece nas escolas, nos municipios. na  regiOes de todo o Estado no periodo de janeiro de 1999 a 
dezembro de 2000. RIO GRANDE DO SUL. Governo do Estado/SE. Folder. 
62  MARTINI. ilia H.G. Organizacio e Gerenciamento nos NTEs. In Forum de Debates entre 
Professores Multiplicadores dos NTEs. Porto Alegre, ago/99. 
63  SCAPINI. Elton. Atual diretor pedag6gico da SE por ocasiao da abertura do F6rum de Debates entre 
Professores Multiplicadores dos NTEs. Porto Alegre. ago/99. 
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a partir da sua participacao ativa na construcao da Constituinte Escolar e na 

sua integracao com os sistemas gestores da Educacao (Delegacias de 

Educacao, Secretarias Municipais de Educacao, entre outros) e demais 

organizacOes da sociedade civil. 

A partir do desenvolvimento deste Projeto Estadual e do contexto cada 

vez mais informatizado, expandiu-se o desejo das escolas e das comunidades 

escolares de trabalharem com a Informatica Educativa, segundo Martini. Este 

tem sido tao forte ao ponto de que, para terem computadores na escola, 

...as unidades escolares efetivam acordos coin empresas privadas de 
Informcitica, levando-as para dentro da escola, onde, utilizando os recursos da 
escola (como salas, luz), dab auras de hfformcitica tecnicista para os alunos 
chegando a cobrar vinte e cinco a trinta reais por mes de cada crianca. 
Naturalmente as escolas ocuham estas situacoes. A CATE DP esta, 
presentemente, realizando um levantamento nas escolas da rede Estadual a fim 
de tracar um panorama destas situago es. "64  

Segundo Martini, existe um outro Projeto ainda nao efetivado que tern 

o financiamento do FNDE/MEC no valor de dois milhOes de reais, isso em 

1998, chamado de Rede Gaucho,  pela Educacilo, que objetiva alcancar 

duzentas e sessenta e duas escolas da rede Pirblica Estadual corn matricula 

igual ou superior a mil alunos. De acordo corn ele, cada escola receberia 

cerca de quatro computadores e uma impressora e, por este motivo, seriam 

criados Centros de Recursos de Aprendizagem, corn ambientes de use de 

televisao, video e biblioteca. Este Projeto vai ao encontro da proposta que 

vem sendo desenvolvida no Estado desde 1997 junto a acao dos NTEs, que é 

64  MARTINI. Em entrevista concedida a pesquisadora, em outubro de 1999. 



o trabalho com as tecnologias de informacao e da comunicacao, incluindo a 

utilizacao pedagogica da televisdo e do video, alien' da telernatica. 6' 

65  MARTINI. Em entrevista concedida a pesquisadora. em outubro de 1999. 
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0 PROINFO foi lancado oficialmente em 10 de abril de 1997. Desde 

novembro de 1996 a Comissao de Informatica na Educacdo I  trabalhou 

arduamente na elaboracao das Diretrizes dos Programas Estaduais como 

proposta de adesdo ao programa, a fim de cumprir rigorosamente o prazo 

limite para o seu envio 2 . Contrariamente ao que prazo estabelecido pelo 

cronograma do MEC 3 , as escolas selecionadas da rede pitblica do Estado do 

Rio Grande do Sul aguardaram por mais de um ano a entrega dos 

equipamentos prometida para "mais lardar no inicio de 1998"4 . 

Conforme cronograma exposto na pagina do Progxama 5 , referente ao 

documento de Diretrizes datado de julho de 1997, em junho daquele mesmo 

ano foi realizada a primeira licitacao Nacional para a aquisicao do primeiro 

lote de cem conjuntos com dois mil e quinhentos microcomputadores e outros 

A comissao foi composta por membros indicados pela UFRGS. PUCRS. Secretaria da Ciencia e 
Tecnologia. Companhia de Processamento de Dados. Uni"ao de Dirigentes Municipais de Educaca -o e 
Conselbo de Secretarios Municipais de Educacdo,iFederack das Associacoes de Isilunicipios do RS - 
FAMURS. professores da Secretaria de Educack. sendo presidida pela Diretora Pedagogica desta 
Secretaria. 
- 0 prazo dado pelo MEC. conforme cronograma. foi definido como sendo janeiro de 1997. Ver anexo. 
3  0 prazo dado pelo MEC. conforme cronograma, foi definido como sendo dezembro de 1997. Ver anexo 
4  BRASIL. Jornal do MEC. Brasilia-DF-julho/97. p.11. 
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equipamentos de Informatica. No entanto, segundo nota publicada em seu 

prOprio jornal -julho de 1997 - , o MEC afirmou que: panto aos 

computadores, os custos foram sensivelmente barateados corn a abertura de 

kilo* para a concorrencia externa"6• E possivel depreender desta 

afirmacao que esta licitacao, feita em nivel internacional, foi a vencedora. 

A segunda e terceira licitacOes foram previstas para agosto e outubro 

de 1997, respectivamente, atraves de concorrencia internacional. A aquisicao 

de microcomputadores, sem contar os perifericos, 27.500 na primeira 

licitacAo e de ate 75.000 na segunda licitacao, totalizariam a compra de cerca 

de cem mil microcomputadores para as Escolas e cinco mil para os Nucleos 

de Tecnologia Educacional-NTEs. 7  Desta previsao tern-se atualmente 29.748 

microcomputadores adquiridos pelo MEC, ou cerca de 28% do total 

estipulado 8 . 

Consequentemente, a selecao dos vinte e sete programas estaduais 

aprovados e coordenados pela Secretaria de Educacao a Distancia previam 

que seis mil Escolas do pais seriam beneficiadas corn o Programa ainda na 

primeira etapa de 97/98 9. No entanto ate agora somente 2.646 Escolas, sendo 

que ha um total de cerca 44.800 Escolas publicas brasileiras corn mail de 150 

alunos, foram contempladas 10 . 

http://www. proinfo.gov . br 
6  BRASIL. Op. cit. p.11. 

"Se que quando foi janeiro o ininistro autorizou comprar 300 mil computadores e pediu que se definisse 
o Programa. Ele disse que deveria ser definido o equipamento, a colifiguraceio, as Escolas que 
participariam, os criterios para seleciona-las e que os software seriam da Microsoft Office" 
FAGUNDES. Lea. Em entrevista concedida a pesquisadora em outubro de 1999. 
8  BRASIL. Os Computadores estan Chegando. In Revista TV Escola. no. 16 agosto/setembro de 1999. p. 
28-33. 
9  BRASIL. PROINFO. Diretrizes. Abrangencia. Documento disponibilizado na Home-page official do 
MEC. Seis mil escolas correspondem a 13,40 % do universo das escolas publicas no pais. 
1 " BRASIL. Os Computadores estiio chegando. Op. cit. p.31. 
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Dentre as acOes aproximadas daquelas previstos no documento de 

lancamento do programa, pode-se citar a implantacao de 219 NTEs, cerca de 

9% a mais do previsto. Quanto a capacitacao, foi planejada a formacao de 

25.000 professores e hoje estao incluidos 20.557 ou 82% da praisdo inicial. 

Nao foi encontrada nenhuma referencia no que diz respeito ao niunero de 

alunos e tecnicos de suporte, previstos, os primeiros em 7,5 milhOes e, os 

segundos, em 6.600. Em termos gerais, pode-se calcular que atualmente pelo 

menos 40 mil alunos de Escolas pnblicas estao sendo beneficiados pelo 

programa, cerca de 0,5% do previsto inicialmente. A capacitacao de no 

minima 300 multiplicadores esta em 1.419 formados, cerca de cinco vezes 

mais do que o esperadol 1 . 

Em urna avaliacao feita pela unidade da Secretaria Federal de 

Controle-SFC do Ministerio da Fazenda, foram expedidas 62 solicitacoes de 

fiscalizacao descentralizada para avaliar parte dos 219 NTEs do PROINF0 12 . 

Foi constatada a instalacao em todo o pais de 29.748 computadores, sendo 

que os recursos destinados ao Programa pertenciam ao exercicio de 1997 e as 

licitacOes para a compra dos equipamentos ocorreram no final daquele 

Quanto a instalacao propriamente dita dos NtIcleos, eles comecaram no inicio 

do segundo semestre de 1998 e puderam contar corn o acompanhamento de 

agentes das fiscalizacOes das Delegacias Federais de Controle- DFC de cada 

regido no processo de montagem, em parceria corn o MEC e corn as 

Secretarias Estaduais de Educacao. 

11  BRASIL. Op. cit. p.31. 
12  BRASIL. SFC Acompanha Programa de Educacao Basica para o Nordeste e a Criacao dos Nueleos 
de Tecnologia do PROINFO. A informacao original no texto e a seguinte: ''A unidade da SFC no 
Ministerio da Educacao expediu 62 pedidos de Fiscalizacao Descentralizada para avaliar parte dos 119 
NUeleos de Tecnologia Educacional do PROINFO. -  In Domini° PUblico: o jornal dos profissionais do 
controle interno. ano5. no.21. out/99. p.13. 



127 

As recomendacOes resultantes das fiscalizacijes de acompanhamento 

auxiliaram os gestores do Programa a identificar falhas no aparelhamento dos 

Nucleos e encaminhar suas solucOes. As principais constatacties realizadas 

pelas equipes das DFCs foram equipamentos que deixaram de ser instalados 

porque estavam fora de especificacOes tecnicas estabelecidas na licitacao ou 

corn defeito. 

Em Pernambuco a DFC identificou equipamentos entregues já 

danificados, mas que foram imediatamente substituidos. No Distrito Federal 

computadores foram danificados por falhas na rede eletrica, sendo 

posteriormente corrigidos corn recursos do governo local. No Rio de Janeiro 

foi constatada a entrega de equipamentos em quantidade inferior a contratada, 

problema este tambem solucionado pela atuacao dos gestores do Programa. 

Segundo Lea Fagundes, na fase de planejamento do PROINFO nao 

havia um estabelecimento de uma cultura na formacao pedagOgica por parte 

de todos os organizadores. Alguns responsaveis pela sua construcao 

acreditavam que seria s6 "botar o computador na Escola para aprender e 

deixar pensar..." Preocupada, esta educadora questionou os organizadores 

do Programa acerca dos eixos que seriam norteadores de todo o Programa: 

a) e fundamental que este recurso significativo e historico -visto que en; terms 
de amplitude nada desse tipo corn respeito a IE no pail ainda havia sido feito-
seja bem utilizado pois "...e muito dinheiro para desperdicar. 0 fracasso que 
houve em outros paises e aqui a genre nunca fez e agora que a genie vai ter os 
computadores new vamos fazer direito?" ; 

b) e fundamental que se proponha uma formacao de professores neste Programa 
con; "oficinas tecnolOgicas, oficinas pedagogicas e seminarios teoricos(..), o 
professor precisa ter a sua formacao tal como a genre espera que ek V dar 
para o aluno. (..) mudar a fonnaceio para mudar a Escola, porque esta Escola 
corno esta neio serve a urea sociedade de conhecimento." ; 
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c) e fundamental o use da Internet para promover uma formacao continuada, 
em processo, porque "quando os professores chegam la (nas seas cidades de 
origem)a estrutura da Escola mudou, a diretora nab apoia, os professores 
hoicotam... "13  

Corn o titulo sugestivo de Os Computadores esteio Chegando, a revista 

TV Escola do MEC anuncia novos animos para os educadores das Escolas 

palicas do pais, atraves das seguintes palavras: 

"Como em Lantos outros municipios Brasil afora, Novo Hamburgo, Rio 
Grande do Sul, .foi palco, no primeiro semestre de 1999, de uma das etapas do 
Programa Nacional de Informatica na Educactio, o PROINFO: a entrega dos 
computadores as Escolas selecionadas." 

Fruto de toda esta trajetoria, no dia cinco de abril de 1999, segunda-

feira, as tres horas, a Escola Municipal de 1°. Grau Incompleto Presidente 

Joao Goulart 14 , na cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, 

foi a primeira a receber os equipamentos do PROINFO. 

INFORNIATICA EDUCATIVA NA CiDADE DE NOVO 

HAMBURG() 

Novo Hamburgo esta localizada a quarenta e dois quilometros de 

distancia de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, e é 

reconhecida no pais todo como a Capital Nacional do Calcado, tendo a 

producao de calcados atingido anualmente o volume de cerca de dois bilhOes 

I 3  FAGUNDES. Lea. Em entrevista concedida a pesquisadora em outubro de 1999. 
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de Mares em exportacao. Com  localizacao privilegiada frente ao Mercosul 15 , 

a cidade tern mao-de-obra bastante qualificada em termos educacionais 1 ' e 

possui atualmente cerca de 226.070 habitantes 17, sendo considerada a 4'. em 

populacao do Estado, desconsiderando-se a capital. 

A cidade apresenta indice de analfabetismo proximo a zero e foi a 

primeira a introduzir a Informatica Educativa no Ensino Basic°. Possui cerca 

de vinte Escolas maternais, noventa e sete estabelecimentos de ensino, sendo 

cinquenta e seis municipais, vinte e tres estaduais, dezenove particulares e 

uma entidade de ensino superior que oferece oito diferentes cursos. 

Treinamento e qualificacao de mao-de-obra tambem sao incentivados atraves 

de organismos ligados a entidades empresariais. Em contrapartida a estes 

ninneros pujantes, a cidade mostra alguns contrastes... 

"Adolescente passa verniz, em Novo Hamburgo, RS. No Vale dos Sinos, mais de 
20% dos trabalhadores do calcado tem menos de 17 anos. Em algumas empresas, a 
proporctio chega a 33%"18  

Novo Hamburgo e tambem considerada uma das cidades mais 

violentas do Estado. Em dezenove de novembro de 1986 o prof. Ernest 

Sarlet, enquanto Secretario de Educacao e Desporto daquele municipio, 

proferiu a seguinte fala a este respeito por ocasiAo de sua Conferencia aos 

14  Home-page: cepic.tche.bri—rfelbdini.htm 
15  Esta distante 1.107 km de Buenos Aires, 930 km de Montevideo. 1.277km de Assuncao. 2.44 °  de 
Santiago. 1.149 de Sao Paulo e 1.593 km do Rio de Janeiro. In NOVO HAMBURGO. Home-page. 
Http://www.novohamburgo.rs.gov.br  
16  "As crianeas de Nova Hamburg() ntio suo tem pobres coma as nossas(da capital). A prefeitura (...) hi 
tem mats condie&s. As Escolas sew melhores: a construe& da Escola, a limpeza da Escola e a 
manutene& da Escola tern um atendimento excelente pela prefeitura" FAGUNDES. Em entrevista 
concedida a pesquisadora em outubro de 1999. 
11  BRASIL. IBGE. Censo 1996 
18  HUZAK, Iolanda; AZEVEDO, J6. Crianeas de Fibra. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1994. p.123. 
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Secretarios Estaduais de Educacao 19 , na cidade de Brasilia, a convite do 

Ministro da Educacao do govern° Sarney: 

"Em epoca alguma o homem se preocupou tanto corn 0 humano' como hoje. 
Mas nunca em epoca alguma os processos de Vesumanizactio' foram lao violentos." 

Este cidaddo belga naturalizado brasileiro tern, assim como acredita-se 

qualquer pessoa deveria ter nao so em exercicio de funcao politica, 

consciencia das dificuldades encontradas pelas pessoas mais pobres em seus 

locais de vida. A partir destes processos de "desumanizacao" numa 

perspectiva claramente freiriana, Ernest Sarlet explicou na condicao de 

Secretario da Educacdo de Novo Hamburgo que tentou "fazes ulna 

conciliaccio entre as teorias pedagogicas e sociologicas de Paulo Freire, de 

Pedro Demo, Barbara Freitag e de Piaget(..) Nos precisamos tirar disso 

uma essencia para construir urna pedagogic da conquista e da descoberta. 

Em sintese a isto: tornar a pessoa emancipada, capaz de pensar por Si." E 

continuou: 

"Em epoca alguma o homem foi capaz de produzir tanto em tao pouco tempo, 
como hoje. Mas nunca, em epoca alguma, tanto renda, tecnologia, poder economico, 
cultural e politico, esteve a disposicao de tao poucos como hoje" 

19  Sarlet conta que depois da conferencia, o secretario da Bahia convidou-o para it ate la porque haviam 
computadores encaixotados e os professores no queriam usa-los. "Eu fui, converse! com os professores e 
um professor da Universidade Federal de la disse assim: mils professor, nos temos que aprofundar as 
questbes. Eu disse: olha o moco, voce tem que aprofundar as questlies e ao mesmo tempo comecar que 
tido adianta ter petroleo la embaixo se to nao extrai. E na medida que to vai extraindo to vai discutindo. 
Alas extra!, ja. Estamos perdendo tempo." SARLET, Ernest. Em entrevista concedida a pesquisadora em 
outubro de 1999. 
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Em 1986(!), quando nem se cogitava como sensata a hipotese (sim, 

porque foi chamada de loucura na epoca m) de instalarem-se laboratOrios de 

Informatica em redes piiblicas de ensino no pais, este entAo Secretario 

Municipal da EducacAo Ernest Sarlet em suas atribuiceies propos-se a faze-1o. 

Movida por reflexOes critico-pedagOgicas, um Programa denominado 

de Educacdo e Mudanca da Secretaria Municipal de Educacao de Novo 

Hamburgo provocou iniciativas que buscavam resgatar "as mentes 

adormecidas, sonolentas e desmotivadas de muitos educadores."21  Em 

discurso de epoca, o Secretario de Educacao afirmou que o periodo obscuro 

da ditadura militar na educacao brasileira precisava ser revisto, reescrito, 

repensado em sua amplitude e na construcao de identidade: 

"Ouer nos parecer que, por rathes sistemicas e conjunturais, a Educactio parece 
transformar-se num caso impessoal, num monologo coletivo dissociado, num 
desencontro entre muitos.(...) Necessitamos, inicialmente, de uma antropologia 
filosofico-cultural que nos possibilite compreender o homem brasileiro, o homem latino-
americano que busque definir causal e teleologiccunente o sentido e a dignidade do ser 
human, da pessoa human. Uma antropologia filosofico-cultural que consiga perceber 
a crianca, o jovem, o homem e a mulher nab como seres adestrciveis e treinciveis para 
serem mas como pessoas, como genre que WO procure formar precipuamente o 
`trabalhador', mas o cidaddo". 

Estava sendo proposta uma nova pedagogia, uma pedagogia da 

humanizacao baseada ern Paulo Freire em contraponto a "concepolo 

mecanicista-determinista do mundo e do homem" e uma epistemologia da 

20  "Nos queriamos transformar NH em um p6lo de Informatica, mas houve, como sempre, muita 
resistencia. Em 1983, quando assumi a Secretaria de Educacao em NH eu fui o 1°. a organizar um curso 
de Informatica e Administracao com a SE, em 1980. E me chamaram de louco. Para que isto?" 
SARLET. Em entrevista concedida a pesquisadora em outubro de 1999. 
21  NOVO HAMBURGO/SEMEC/RS. Educacio e Mudanca: do aipim ao computador. Documento da 
Conferencia Proferida pelo Prof. Ernest Sarlet, Secretario de Educaclo e Cultura do Municipio de NH e 
Diretor da Faculdade de Educacao da FEEVALE em 19.11.86, no auditorio do MEC. em Brasilia. para os 
Secretarios de Educacao. 
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descobertalredescoberta, a partir de Jean Piaget em contraponto aos "hobitos 

incutidos por condicionamentos". 

Nesta perspectiva surgiu na cidade de Novo Hamburgo uma politica 

educativa baseada no desejo pela "igualdade de oportunidades" nao no 

sentido do tornar "tudo igual diante de tantas desigualdades", mas no desejo 

por urn "desenvolvimento do humane "22  . Uma politica Educativa que 

marcaria o futuro da Informatica Educativa no pais. 

"Se admitirmos apenas poder introduzir a hiformatica ape's o exterminio de todas 
as pragas, piolhos etc., entilo prevejo series problemas para a Educaclio, notadamente a 
pablica nesta terra. Por mais contraditOrio que possa a primeira vista aparentar, 
precisamos prover alimentos, implementar programas de scuide, combater pragas e, ao 
mesmo tempo, ingressar na era da hiformatica" 

Cientes das dificuldades vindouras, as pessoas envolvidas diretamente 

no Programa Educactio e Mudanca23  -do Atpim ao Computador 24  , que 

comecou em 1984 e terminou em 1989, investiram na ideia da Infonuatica 

Educativa na cidade. Desenvolvido a partir do Programa Agora idealizado 

pelo jornalista Paulo Sergio Gusmao, urn grupo de seis pessoas 

representativas de setores da vida economica, social, educacional e cultural 

do municipio25  se reuniam todas as quintas-feiras para discutirem estrategias 

de acao. 0 grupo tinha o intuito de "informatizar" o Vale dos Sinos, iniciando 

22  Fragmentos da entrevista de Ernest Sarlet. concedida a pesquisadora em outubro de 1999. 
23  0 nome do Programa faz referenda ao livro de Paulo Freire com o mesmo nome. Sarlet era amigo 
pessoal de Paulo Freire alem de conhecedor de suas obras e filosofia. Em 1961. momento de surgimento 
do Programa de Alfabetizacao. Sarlet foi urn dos primeiros alunos dele. 
24  0 nome do subprojeto DO AIPIM AO COMPUTADOR faz referenda, segundo Sarlet, a nossa pr6pria 
realidade. Comenta que Freire dizia que precisavamos plantar aipim, criar raizes. Dizia que o "aipim e 
como povo brasileiro: cresce em qualquer Chao, aguenta qualquer sistema e cld em abunddncia, so 
precisa plantar." Emit) vamos plantar aipim mas precisamos ao mesmo tempo do computador: Do Aipim 
ao Computador. SARLET. Em entrevista concedida a pesquisadora em outubro de 1999. 
.' Entre elas o pr6prio jornalista Paulo Sergio GusmAo, professora Lea Fagundes e o entio secretario da 
Educacao daquele municipio, professor Ernest Sarlet. 
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corn urn microcomputador ITAUTEC e uma impressora doados por urn 

empresario da regiao26 . No campo da educacao publica, o referido Secretario 

apontou de inicio suas conviccoes: 

"(...) e disse para o prefeito que duas coisas tinham que acontecer: 1°. 
universalizar a Educactio pre-escolar, porque new adianta fazer reforma no teto, tem que 
comecar embaixo e 2°, introduzir computadores na rede municipal, na rede publica 
porque a privada vai novamente agregar valores aqueles que ja tern. "27  

Ernest Sarlet tinha o desejo, nao o conhecimento de como fazer a 

implementacao deste Programa e para tanto a profa. Lea Fagundes 

(LEC/UFRGS) foi convidada a assumi-lo. Assim, uma "kombi" cheia de 

professores municipais de Novo Hamburgo "escolhidos a dedo"(inicialmente 

professores de Letras, de Matematica e Ciencias, nove ao todo) foram 

semanahnente ao LEC para serem formados. 0 Programa foi criando forca e 

pode partir para caminhos mais fecundos em termos de equidade de 

oportunidades. A primeira experiencia foi feita corn criancas de 

"aprendizagem lenta" utilizando a linguagem LOGO. Assim, foi 

implementada a Informatica no ensino municipal de 1°. grau de Novo 

Hamburgo corn as seguintes finalidades: 

* "viabilizar o acesso a hiformcitica preferencialmente para a clientela das 
Escolas pablicas municipais e estaduais; 

* concretizar o ideal da democracia que consiste em oportunizar igualdade de 
oportunidades; 

26  "Ern 1983(..) o diretor de uma empresa alema" de Silo Leopoldo(..)Eu disse: Peter, tu nay tem 
computador? Ele disse; tenho. Eu disse entao tu traz esse computador para cti de noire. Ele disse: trago. 

entao vamos fazer um curso aqui na fundacclo. Ai deu certo. Ele trazia o computador de noite(...) 
Dai fizemos um curso." SARLET. Em entrevista concedida a pesquisadora em outubro de 1999. 
27  SARLET. Em entrevista concedida a pesquisadora em outubro de 1999. 
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criar uma alternativa significativa para a Preparactio ao Trabalho, atendendo 
a Lei 7.044/82 do AMC; 
adequar as condicaes cognitivas, tecnicas e econdmicas das novas geracOes 
aos celeres processos de expanseto, modernizaceto e computadorizactio da 
realidade industrial e mercadolOgica."28  

Uma lembranca guardada pelo Prof. Sarlet desta experiencia foi a de 

tuna crianca participante que estava ha tres anos na primeira serie. Ele pediu 

que um dos professores fosse ate a casa do menino, e este voltou dizendo: 

"Estou apavorado pois ele morn num &luau) corn outras 11 pessoas e 0 

guni nao sabe quem e ü pai e quern é a mere!" Acreditando que o merino 

estava corn problema de identidade, "solto no tempo e no espaco" logo sem 

saber o que era esquerda e direita, o grupo comecou a fazer atividades fisicas 

corn o menino para depois passar para o trabalho corn a tartaruga do LOGO. 

Sarlet finaliza assim, emocionado, a histOria: 

"Eu lembro uma tarde assim, eu estava dentro da sala observando as coisas 
porque agora jr tinhamos 12 mciquinas(...), o Paulinho esticou a cadeira para tress... Eu 
ainda me emociono... Ih, que coisa(enchendo os olhos de lag,rimas) e disse: Eu sou 
alguem! Eu sei fazer alguma coisal Toi uma catarse... Fomos olhar e ele havia fen° uma 
flecha, torta... mas fez. (...) Depois de tres meses ele leu." 

Com a instalacao em primeiro de junho de 1985 do Centro de 

Preparacao e Iniciacao a Ciencia da Informatica -CEPIC 29, o primeiro Centro 

da America Latina em rede publica de Informatica Educativa, foi criado urn 

espaco de formacao de professores-pesquisadores nesta area, desenvolvendo 

suas pesquisas em consonancia corn o Programa EDUCOM/LEC/MEC, sob a 

28  NOVO HAMBURGO. Op. cit. 
29  Home-page http://www.cepic.tche.br  
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coordenacao da Profa. Lea Fagundes 30 . Utilizando ITAUTEC (1985) e 

MSX(1986), o sistema LOGO e cerca de 40 microcomputadores adquiridos 

em parceria entre a Secretaria de Educacao/NH e o MEC 31 , foram atendidas 

cerca de oitocentas criancas por dia. Os professores-facilitadores foram (e 

continuam sendo) admitidos por concurso public°, se constituindo nos 

primeiros professores em Informatica Educativa do pals 32 . 

Houve a exigencia de que todos os professores da rede municipal na 

epoca deveriam fazer um "curso basico de 20 horas (..). Isto gerou 

resistencia de alguns que tido gostaram da forma como foi feito o curso, o 

prof Sarlet nil() deixou (TO° de escolha. Haviarn varias oficinas, mas esta 

era obrigatoria porque ele colocava que se ele deixasse por opctio, a 

maioria nc7o iria fazer ate por medo do novo, de tentar..."33  . Outro "pedido" 

para todos os professores da rede foi a leitura do livro homonimo de Paulo 

Freire34  que deu origem ao Programa da cidade. 

30  lid um outro fato lembrado por Sarlet interessante de ser narrado para contextualizacao de epoca que é 
o seguinte: "Me lembro de um Seminario no Rio de Janeiro que a Lea riu a noite toda porque uma 
professora de la perguntou para mim se eu havia conseguido medir o quanto aumentou a inteligencia 
dessas criancas(que participavam do Programa DO AIPIM AO COMPUTADOR) Eu respondi que sim. 
Disse que o cerebro comecou a pesar cinco gramas mais. A professora olhou para mim e disse: o senhor 
to me gozando? Eu disse: alguma davida? Como a que eu you medir cinco gramas mais? Como é que eu 
you medir isso, senhor! Isso é um processo que vai se integrando a crianea vai se tornando mais habil e 
ela supera aquela dificuldade principal na alfabetizaedo que e a sua localizaedo no tempo e no espaeo, e 
a lateralidade. 0 que a esquerda o que é direita no computador, e e o jogo que a crianga transfere o seu 
corpo no corpo da tartaruga. Ela transfere e ela cria, e ela que programa o computador, ela nab e 
programada.." SARLET. Em entrevista concedida a pesquisadora em outubro de 1999. 
31  "0 MEC sempre teve uma parceria com a prefeitura: era tantos por cento o MEC investia e tantos por 
cento a prefeitura. Sempre aconteceu" JUNG. Lurdes M. da S. Coordenadora atual do CEPIC. Em 
entrevista concedida a pesquisadora em outubro de 1999. 
32  "Criei um concurso especifico para professor de Informatica porque ndo havia cargo na prefeitura 
para tinha como pre' -requisito um curso de 220h em Informatica, no momento da inscriedo se 
apresentava este diploma e ai fazia o concurso. Eu ado queria fazer isto, para mim todo professor 
deveria fazer. (...) essas Sii0 mazelas da nossa burocracia. (..,M'fas tudo bem, se fez e hoje é um Programa 
que chamou a alerted() do .Afinisterio.(.) Eu acho que funcionou.." SARLET. Em entrevista concedida a 
pesquisadora em outubro de 1999. 
33  JUNG. Em entrevista concedida a pesquisadora em outubro de 1999. 
34  FREIRE, Paulo. Educacao e Mudanca. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1981. 
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Mas o Programa Educacao e Aludanca abrangia outros trinta e cinco 

subprojetos, sendo a Informatica na Educacao urn deles. A proposta era de 

que as criancas ficassem em processo educativo no minimo por seis 

periodos 35 , seja em sala de aula, em laboratorio, em parque, em ambiente 

aberto ambiente, jogando bola, plantando aipim, pois "havia um indite alto 

de repetencia nas Escolas municipais e ele queria tentar 	atraves 

dos Programas tentar solucionar esta situacao que existia: repetencia, 

evasclo..." 36. Existiam atividades culturais que estudavam e difundiam o 

foiclore da regiao e do Estado do Rio Grande do Sul. A comunidade tambem 

foi convidada a participar do programa Do Aiplin ao Computador, sendo 

criado o Clube do LOGO, corn aulas a noite e aos sabados tambern para as 

pais. 

Em 1986, urn ano depois de criado o CEPIC, foi promov -ido o 1 ° . 

Congresso em Informatica Educativa e o 3°. Congresso Internacional LOGO. 

Estava previsto urn grupo de 600 educadores participantes e compareceram 

1.400. IIoje o CEPIC e o NTE Vale dos Sinos corn um histOrico de quinze 

anus de desenvolvimento de uma cultura em Informatica Educativa difundida 

nas 56 escolas da rede municipal, atendendo 81 escolas entre municipais e 

estaduais, 44.631 alunos e 2.599 professores 37 . A equipe deste NTE se 

constitui atualmente por dois coordenadores 3g , seis multiplicadores 39  e um 

tecnice para o atendimento de toda aquela regiao. 

35  Periodos de hora-aula normalmente divididos em 45 minutos. totalizando cerca de 4h e 30 min. por dia. 
36  JUNG. Em entrevista concedida a pesquisadora em outubro de 1999. 
3  JUNG. Em entrevista concedida a pesquisadora em outubro de 1999. 
38  Lurdes M. da S. Jung E Flavio L. Keller. 
39  Ana E.R.Franke, Fabio R. Ledur, Gislaine B. Glaeser. Jorge da S. Brandao, Lia M. L. Fazenda, Solon 
M. Polano 
4"  Daniel Franke. 
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Terminado o Programa Educaceio e Iludanca que coincidiu corn a 

troca de governo no municipio, foi feita uma avaliacao dos subprojetos, mas o 

Programa de Informatica na Educacao permaneceu porque "sempre se 

procurou que os professores fizessein um trabalho junto a comunidade para 

poder matter o trabalho. Porque no moment° que sai secretario, inuda 

prefeito„ce lido ha um trabalho junto coin a comunidade que to garanta e 

exija a continuidade daquela atividade coin a crianca, termina, muda a 

gold°, des tirain e ninguein retoina coisa nenhuma. Isso a gente tem hem 

consc•lente "41  

A PRIME1RA ESCOLA POBLICA CONTEMPLADA PELO 

PROGRAMA 

Dentre as 378 escolas selecionadas para participar do Programa 

PROINFO no Estado, e das 92 escolas(ao todo cerca de 1.709 micros) 

selecionadas para serem contempladas ainda na primeira fase coin os 1.709 

microcomputadores, ou ainda entre as 36 Escolas selecionadas na prOpria 

cidade, a Escola Municipal de 1°. Grau Incompleto Presidente Joao Goulart 

foi a escolhida para ser a primeira. Reconhecidamente, todos, sem excecao, 

gostariam que as demais escolas do estado recebessem os recursos deste 

programa e, neste sentido, contrariado, o delegado de ensino da G a . DE de 

Novo Hamburgo, afirmou: 

"Esse programa nos incomoda e estaremos trabalhando muito no RS para 
construirmos outro Programa, mais solidetrio, em que a maioria seja contemplada e neio 

41  JUNG. Em entrevista concedida a pesquisadora em outubro de 1999. 
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apenas uma minoria, como o caso do Programa dos computadores, que prey& atender 
10% das Escolas "42  

Esta Escola atende tanto a educacao infantil quanto o ensino 

fundamental para os meninos e meninas do Bairro Petropolis da Rede Pnblica 

Municipal de Ensino de Novo Hamburg°. Localizada na Rua Finlandia 

numero 507 e, desde o ano de 1984, inicio de seu funcionamento, a diretora e 

alg,umas das atuais dezenove professoras fazem parte do quadro efetivo da 

Escola. Os alunos que freqiientam a Escola totalizam atualmente 92 na 

Educacio Infantil e 319 no Ensino Fundamental, sendo 203 no turno da 

manila e 208 no turno da tarde. 

Existe a convivericia nao s6 diferencas economicas extremas entre os 

alunos, como tambern de diferentes estruturas familiares entre aqueles que a 

frequentam. Segundo a filosofia da Escola, parte dos alunos do turno da 

manha vem de familias tradicionalmente constituidas, com valores culturais 

da origem alema e acreditam que estudar de manha "rende mais", enquanto 

os da tarde geralmente ficam com as vagas que sobram porque "os pais nab 

demonstram interesse em it cedo para escolher o tut-no". Quando escolhem, 

justificam essa preferencia porque no inverno nao precisa tanto agasalho, ou 

ainda porque a tarde é muito longa para a crianca ficar sozinha em casa, pois 

de manila ela pode dormir ate mais tarde, levantar, fazer apenas uma refeicao 

e it direto para a Escola para ser "atendida e cuidada" 43 . 

Partindo deste cenario constituido por realidades sOcio-economicas 

dispares,44  enquanto alguns alunos chegam a Escola "sabendo tudo de 

PRESTES. Paulo. Jornal Correio do Povo. Porto Alegre. 7 de abril de 1999. p.7. 
43  NOVO HAMBURGO. Filosofia da Escola Municipal Fundamental Jam Goulart. 1999. 
44  Enquanto alguns alunos moram em boas casas coin piscinas, por exemplo, urn outro menino mora em 
uma sub-habitacijes de 4 metros quadrados junto coin quatro irmaos... A Associack de pais atualmente 
esta unindo esforcos para construir uma -casinha" para melhorar urn pouco a condicao de vida deste 
aluno. 
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computador", outros se envergonham e muitas vezes sao discriminados por 

nao reconhecerem fimceies basicas da maquina. Neste cenario tambem se 

enquadra o professor. Cerca de 30% deles tem um computador para use 

pessoal enquanto outros, geralmente precisando trabalhar em dois turnos, nao 

encontram na Escola condicOes de interagir com os computadores senao nos 

momentos de aula e com seus alunos: falta-lhes tempo`'. 

0 TEMPO COMO PROCESSO 

Os professores da Escola Municipal Joao Goulart comentam o quanto 

o tempo é escasso para eles, visto que sempre ha mais coisas a fazer do que 

tempo para faze-las. Nao s6 eles fazem esta afirmativa. Acredito que estamos 

vivendo em um tempo "sem tempo", onde o tempo é relativo, como ja 

afirmava Einstein no inicio do seculo XX, que dira hoje. E vivemos perdidos 

no espaco, bem como naquele seriado americano dos anos 70. Parece que as 

vezes somos sugados por um vacuo, precisando nos adaptar rapidamente as 

mudancas se nao quisermos correr seri° perigo de (sobre)vida... 

"Estou muito ansiosa para conhecer -Informatica V°hada a Educactho". Talvez 
en esteja esperando algo especial, diferente do que jth vi, nao sei... Sinto urn pequeno 
vazio-vcicuo entre os alunos e o computador e en, falta uma ligacao, uma polite que 
ainda lido descobri o (pie e. (..) "46 

45  .1a em 1994. em uma pesquisa realizada no CEPIC, foi constatado que os professores nao visitavam a 
sala daquele centro porque nao tinham tempo disponivel. A diferenca reside que a sala do CEPIC ficava 
distante da Escola, ao contrario do agora proporcionado pelo PROINFO que e a sala dentro da Escola. 
FAZENDA, Lia M.L.: LOCKS. Maria S. Experieneias de Integraeiio CEPIC- Escola Novo Hamburgo. 
In Informatica na Escola: pesquisas e experiencias. Brasilia: MEC. 1994. p.181. 
46  Escrita de uma professora da Escola concedia por questionario a pesquisadora em maio de 1999. 
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A falta de tempo, portanto, é uma queixa comum e freqiiente nos dias 

de hoje. Os professores parecem estar perdidos, pois sao muitas tarefas 

antigas convivendo com um futuro que já é presente. Sao muitas as awes e 

pensamentos construidos em tempos contraditorios, convivendo diariamente 

nas salas de aula. Freire nos fala da "leitura da palavra" e da "leitura do 

mundo"; compreende-se que suas construcaes demandam tempos diferentes. 

Ter a informacao nem sempre significa usa-la ou bem sendo que bem 

usa-la pode nao ter o mesmo significado para todos. 0 conhecimento, como 

construed°, demanda tempos diferentes porque justamente as pessoas sao 

diferentes, em si mesmas. Sao plurais. 

Os educadores de hoje assim se encontram, nas suas pluralidades. 

Morin47  discute a ideia de que a vida mais cotidiana é um rechear de sujeitos 

em constantes e diferentes representaeOes sociais, seja em casa, no trabalho 

ou em qualquer lugar. Fala do sujeito como detentor de uma multiplicidade de 

identidades. Ai residem muitos fatores, inclusive aqueles determinantes do 

``quefazer" corn o tempo que se tem(ou nao se tern). Numa realidade dispar 

como uma escola publica que esta em processo de construed° de sua 

identidade em Informatica Educativa, torna-se viva esta complexidade e 

pluralidade de informaeOesiconhecimentos do ser humano. 

Temos as informaceies, mas nao temos seus usos. Reconhecer a 

importancia teorica é possivel; reconhece-la na pratica, nem sempre. Uma 

coisa e assistir palestras, ouvir propostas de outros educadores, outra coisa é 

usa-la em sua propria pratica. 0 exercicio do it e vir, do processo, é belo. 

Cheira puma molhada depois de uma chuva de verao. Basta saber olhar. A 

4-  MORIN. E. Introducao ao Pensamento Complexo. Lisboa: Institute Piaget, 1991. p.70. 
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Escola Joao Goulart vem enfrentando coin sabedoria este momento em sua 

pluralidade. 

Resistencias, tentativas, erros(construtivos!), discussOes, mau humor... 

Ludo e processo. Resumir este processo somente ao "medo de perder o 

poder" e reduzir o belo do processo que so agora chega ao "chao" da Escola 

(de algumas escolas pi:iblicas desse pais...) Por enquanto nab podemos 

afirmar que poder é esse visto que quase nada mudou: as avaliacOes, pelos 

professores, continuam. Os contefidos, selecionados pelos professores, 

tambern, bem como a sua pratica pedag6gica muitas vezes ainda tecnicista. 

Se é urn poder restrito ao status que se tem por ser professor, isto esta 

definido em urn aspecto da propria identidade do "sujeito professor". Na 

Escola Joao Goulart praticamente todos seus educadores estao 

desenvolvendo conceitos pedagOgicos em Informdtica Educativa agora. Os 

computadores chegaram em abril e em maio ja esperavam-se resultados. 

Existe muita cobranca pelo consumismo rdpido da Informatica Educativa, 

tipo fast Jbod. Nao é isto que esta Escola quer e nao e isto que a escola pode 

Cater. 

"Ern pouco tempo foi exigido uma postura de use do computador a qual a 
vivencia 100 acompanhou. Sao ritmos pessoais que precisam ser respeitados. Existe uma 
distcincia entre o que se quer(produto final) e onde se esta(caminhando). E born o 
mas e muito importante o `meio . 48  

Por ter sido a primeira Escola do Estado a receber computadores do 

PROINFO e por ter a cidade longa hist6ria em Informatica Educativa, os 

"holofotes da fama" estiveram sempre Id: reportagens locais, regionais, 

48  Escrita de tuna professora da Escola por questionario concedida a pesquisadora em maio de 1999, 
reproduzida totalmente no anexo C deste trabalho. 
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nacionais e ate internacionais, convivendo com urn inicio de processo (o 

meio) e exigindo o produto (o fim). Cerca de 70% daqueles educadores alem 

de nunca terem tido contato direto corn a maquina 49 , nunca a utilizaram em 

numa perspectiva educativa. Urn processo de construcao é um processo de 

construed°. Ndo se pode acelera -lo. 

A posiedo da diretora, principal articuladora do Programa, é enfatica: 

ela afirma, em dialogo com alunos e professores, terem sido eles a causa e o 

motivo principal do pedido dos computadores ao PROINFO, para que sejam 

incluidos e nao continuem a margem deste processo. Os alunos vibram, ye-se 

em seus rostinhos. Brigam pelas aulas, pelo minuto que deixaram de usar, 

pela fala extensa e muitas vezes dificil do coordenador do laboratorio 50, por 

mais computadores 51 , mais tempo'', pelas aulas "livres", pelo uso do mouse, 

pelo site que querem entrar... Sem inedos, eles questionam, exigem, 

determinam, enfrentam. 53  

49  Escrita de tuna professora da Escola por questionario concedida a pesquisadora em maio de 1999: "... 
eu nunca vi um computador. Eu noo tinha contato nenhum, eu sempre achei que era uma coisa que eu 
nunca is conseguir mexer. Agora eu gosto e ate penso: porque eu new consigo comprar um pra ter?". 
50  Uma aluna da 4a. s4rie desenha o coordenador de laboratorio na sala de Infonnatica. corn tuna regua 
apontando para o quadro branco onde se le: "Aqui voces clicam no mouse". Outro aluno escreve: "Nos 
primeiros dias nos tido faziamos nada no computador nos so conversamos durante 2 dias para ver comp 
seriam os dias de computador. Eu acho que podia dar mais tempo porque a genie fala mais que trabalha 
no computador..." E assim mais de 50% das escritas fazem referencia a muita conversa, falando denials, 
muito papo, virar a cadeira para conversar etc., numa clam referencia a sua necessidade de interacdo e 
desejo por urn maior uso do computador, pelo "aprender fazendo". Escrita de urn aluno da Escola par 
questionario, concedida a pesquisadora em outubro de 1999. Alguns trabalhos destes alunos estao 
reproduzidos no anexo C deste trabalho. 
51  "Eu gostaria que tivesse 1 computador para cada aluno, assim seria melhor." Escrita de urn aluno da 
Escola par questionario, concedida a pesquisadora em outubro de 1999. 

Hoje os alunos contam coin 90 minutos de aula de Informatica uma vez por semana, ao inves 45 
minutos de aula duas vezes por semana. As criancas avaliam: "... antes quando as aulas de Informatica 
tinha so um periodo e cram duas vezes por semana eu ndo gostava muito porque comecava numa semana 
o trabalho e terminava so na outra semana. Agora com dois periodos juntos de Informatica melhorou 

para fazermos trabalhos e temos so uma vez por semana." Escrita de um aluno da Escola por 
questionario, concedida a pesquisadora em outubro de 1999. 
53  Lembro de urn dia, por ocasiao da apresentacao de trabalhos feitos com a Informatica, que urn grupo de 
alunos exigia a permanente abertura da "sala de computadores" principalmente nos horarios de recreios. E 
de um outro dia em que usavainos esta sala para tuna reunido (eu, o coordenador do laboratorio e a 
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A conversa, permitida, vira um jogo: "como to fez? Me mostra. Eu nao 

consigo fazer igual... Agora é a minha vez. Deixa eu mexer! O professora..." 

Aos pares, a dupla é definida pelo menos por uma professora a fim de 

promover um rodizio no uso de mouse, e se concentra, dificilmente saindo 

para tomar agua ou "fazer xixi". Em frente a maquina, se divertem com o 

Megalogo, Power Point, Frontpage, Word, pesquisando na Internet... Cada 

dia aprendem algo novo porque tambem querem novidades. Sentem-se 

vontade para aprender porque sabem que é um espaco que foi construido para 

eles. 

"A Informatica pode ajudar em muitas dificuldades, principalmente em alunos 
que new conseguem se concentrar em aula. Frente ao computador ele precisa estar 
atento no que esta fazendo e ao que pretende fazer. E preciso organizar as ideias, o 
pensamento, saber que caminho seguir e que decisoes tomar. Nosso aluno estd se 
convencendo de que aquilo que o computador fizer e fruto da sua acilo, portanto, e 
preciso uma certa seriedade. "54  

Ha momentos em que a reclamacao é mais seria, sentem-se ofendidos 

quando questionados em sua inteligencia, dizendo ser facil o que para eles 

ainda nao o 6 55 . Magoam-se quando sao xingados 56 . Ofendem-se quando nao 

conseguindo o resultado esperado pelo coordenador de laboratOrio, sao 

diretora) e os alunos exigiam que fosse cumprido o horario de uso do laboratorio por eles -For uma 
conquista nossar disse urn merino que estava na fila aguardando para entrar. 
54Escrita de tuna professora da Escola por questionario concedida a pesquisadora em main de 1999. 
55  Escrita de urn aluno de 4'. serie: "Eu nao gosto a que agente pede ajuda para o professor e nao 
conseguimos fazer, pedimos de novo e ele reclama que nao sabemos fazer nada." Outro aluno: "0 que eu 
nao gosto e que o professor faz muita pergunta dificil e ele fala que e Escrita de urn aluno da 
Escola por questionario, concedida a pesquisadora em outubro de 1999. 
56  "0 que eu niio gosto e quando o professor me xinga. As vezes o professor xinga meus colegas' Escrita 
de um aluno referindo-se ao coordenador do laboratOrio. Escrita de urn aluno da Escola por questionario, 
concedida a pesquisadora em outubro de 1999. 
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menosprezados. Ao mesmo tempo em que seus colegas que se destacam sao 

chamados para apresentar trabaihos as autotidades visitantes da Escola 57 . 

Apesar do computador ser resultado tecnolOgico deste seculo, em 

termos de maior facilidade de acesso, nem todas as criancas tern 

conhecimento concreto dele. Veem-no em jornais, em televisao, nas vitrines, 

nas lojas, nas casas de outras pessoas, na secretaria das Escolas... mas mexer 

mesmo, poucas criancas o fazem. As criancas desta Escola podem se sentir 

privilegiadas. 

"Qucmdo eu nab tinha o computador eu nem sabia o que era um computador. E 
quando veio o computador eu tinha medo que ele explodia, mas depois eu fui me 
acostumando corn ele. Agora eu jci me acostumei com o computador. Mas tern uns botoes 

• que en nclo sei, mas na maioria eu set. "58  

"As aulas de Informatica jci me ajudaram bastante dentro da sala de aula. Acho 
que antes das aulas de Informatica eu nab era tab atualizada com o que acontecia no 
mundo pois no computador a gente acha coisas interessantes, coisas que eu sabia falar 
mas new sabia o significado. "59  

E necessario que perguntemos por que se é benevolente com os alunos 

em seus primeiros contatos com as maquinas e gerahnente se é 

preconceituoso corn os professores e todos seus indicativos de dificuldades 

(dupla/tipla jornada, baixo salario, inexistencia de possibilidade de compra 

de computadores pessoais, dificuldades de acesso a bons cursos ern 

Informatica Educativa etc.). Por que nab se para para ouvi-los, olha-los? 

57  Fala de uma professora em entrevista concedida a pesquisadora, em outubro de 1999: "Pegou as 
cahecas, as criancas que sahiam, que dominavam hem o equipamento para fazer demonstracoes, para 
fazer essas apresentacties, esse negacio da WE quando veio o pessoal do Afexico(0EA), da LTFRGS...." 
58  Menina de l a. serie, 7 anos. Escrita de urn aluno da Escola por questionario, concedida a pesquisadora 
em outubro de 1999. 
59  Menina de 4.. sale, 10 anos. Escrita de urn aluno da Escola por questionario, concedida a pesquisadora 
em outubro de 1999. 
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Certamente todas as pesquisas feitas com os alunos, na perspectiva de 

focar suas construcoes em Informatica Educativa mostram com clareza o 

quanto se é (ou deveria ser) paciente aos seus erros construtivos. Se a 

Informatica Educativa vai ou nab promover a "quebra' do "poder" do 

professor, precisamos dar-lhe esta chance, promover a possibilidade desse 

processo de construcdo, atraves de nossa condicao paciente, pois "voce ncto 

pode ensinar se voce sente mal corn o outro porque o outro é simplesmente 

diferente de voce. A intolercincia inviabiliza o ensinar "6° . E preciso 

encontrar um tempo. Para poder definir o proprio tempo como processo de 

escuta e de olhares: 

"As vezes bask: segurar a mao do paciente, saber olhar para ele, dizer apenas 
uma palavra, de modo caloroso sem trato-lo como uma crianca tola. 

0 gesto, a palavra brotam, se a pessoa escuta com toda a ma sensibilidade.(..) 
Em ambos os casos, ou outro--que-escuta nelo tem de dizer verdade' nem 

proclamar `e preciso'. 
Deve simplesmente escutar e responder adequadamente a demanda, muitas vezes 

implicita, do paciente. 
Decodificaceio dificil, pois o conhecimento tearico e ate a experiencia neio bastam 

para sentir o que se deve fazer. 
Apenas a escuta sensivel, que integra mas ultrapassa tanto a experiencia anterior 

quanto o saber psicologico, permite chegar a uma atitude justa e a um comportamento 
pertinente. "61  

Os professores da Escola Joao Goulart estao preocupados em 

coolaborar, sentirem-se parte da construcao de propostas pedagOgicas, 

unindo conhecimentos e esforcos na organizacdo dos trabalhos de Informatica 

Educativa iniciada na Escola 62. Ha o interesse: 63  

FREIRE. Paulo. Video: Um Pouco da Vida de Paulo Freire. 
61  BARBIER. Rene. A Escuta Sensivel em Educaclo. Porto Alegre: Cadernos ANPED, n.5., 1993, p.216 
62  Numa clara referencia a teoria da acao dialogica, em FREIRE. Pedagogia do Oprimido. SAo Paulo: 
Paz e Terra, 1987, 17a. ed. p.165. 
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"Minha atitude frente ao computador e de curiosidade, vontade de explorar e 
conhecer mats para conseguir estender e oferecer aos aluttos."6' 

Eles estao em busca do momento em que poderao ser ao mesmo tempo 

professores e pesquisadores na producao de um conhecimento ate entao 

inexistente para eles, saindo de meros espectadores em Informatica na 

Educacab para atuantes criticos e reflexivos de seu papel neste processo 65 . 

Precisa haver espaco fisico e emotional para que essa construcao se 

estabeleca. 

"... uma pedagogia traditional onde o professor ensina e o aluno aprende, sem 
ter levado em conta a realidade cultural do seu aluno (o que ele ja sabe); e de uma 
pedagogia progressista, que parte das vivencias e contribuicoes dos alunos. A 
progressista pode ter duas ficar so dentro das contribuicoes e descobertas da 
turma, numa visa() puramente empirica, onde so se aprende a partir de si, da sua 
experiencia; e outra que valoriza a experiencia pessoal, mas tambem a interferencia do 
outro, no caso o professional da Informenica ou o professor. Eu acredito na segunda 
ViSa0 como construcelo do conhecimento confrontando o que jer sabemos corn o novo, 
havendo aprendizagem e democratizaclio do saber. "66  

Os professores estdo em pleno processo de construcao deste espaco 

que precisa ser reconhecido em sua pluralidade e complexificado em sua 

diversidade. Estab em busca de um processo que inclua o respeito as 

63-Aptis utilizada as estrategias mencionadas, os ,facilitadores observaram que os professores 
demonstraram maior interesse no trabalho de seus alunos." Este interesse já existe na Escola Joao 
Goulart "Esse interesse ficou evidenciado quando os tthimos comegaram a questionar o proprio aluno e 
tambem o ,facilitador sobre o que era desenvolvido no computador." Este interesse existe Inas nao é 
democratizado ainda. FAZENDA & LOCKS. Op. cit. p. 182. 
64  Escrita de uma professora da Escola por questionario concedida a pesquisadora em maio de 1999. 
65  Outra clara referenda a dodiscencia, expressao usada por FREIRE. Pedagogia da Autonomia. Sao 
Paulo: Paz e Terra, 2.. ed., 1997, p.31-2. 
66Escrita de uma professora da Escola por questionario concedida a pesquisadora em maio de 1999. 
Sublinhado por ela. 
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diferencas, outras falas e olhares substantivados por cada sujeito em sua 

particularidade. 67  

0 exercicio da cidadania, num entendimento de que as diferencas 

devam ser incluidas, é cobrado em todas as instancias, bem como o exercicio 

do respeito a elas. Os professores tem questionado o trabaiho desenvolvido 

no laboratorio de Informatica quanto a validade de uma proposta feita em 

"recoile" cow um "mundo que se fez a parte": 

"E assim... a urn mundo a parte. Os ideals ali dentro tem que ser aqueles ideais, 
a nossa pratica nao conta." 

"A gente quer que eles descubram sozinhos. A crianca tem esta necessidade de 
descobrir sozinha o que tem naquela maquina, corn a nossa ajuda so para seguir o 
caminho. E corn ele é tudo passo-a-passo."68  

Outro fato apontado d justamente quanto ao respeito que precisa ser 

dado ao tempo de cada aluno para a construcao dos seus conhecimentos, 

numa perspectiva constnttivista de Educacao: 

Professora 1: "Ela(a crianca) tem necessidade... No comeco do ano os nossos 
alunos nao tinham contato corn o computador. Eles nao conheciam, nao tinham em casa, 
nao e pegar no mouse e..." 

Professora 2: "Tudo e novidade, ne?" 
Professora 1: "Entao o mouse, desenhar, escrever... Para elas ludo é novidade. 

Entao isso precisava(mais tempo). No comeco ele lutou contra isso, sabe? Achou que 
tinha que sair ja(fazendo tudo). Depois ele se deu costa disso." 

Professora 2: "Tinha que parar e deixar a vontade da exploracao." 

67 E a busca da unidade rra diversidade, em FREIRE. A Som ra desta Mangueira. Sao Paulo: Olho 
d' Agua, 1995, p.70. 
68  Fala de professoras da Escola em entrevista concedida a pesquisadora em outubro de 1999. Percebe-se 
na primeira fala a necessidade da inclusao de seus ideais e de sua pratica pedagegicos como fatores 
colaborativos do processo de dodiscencia em Informatica Educativa na Escola. 
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Um dos objetivos do Projeto Estadual de Infonnatica Educativa, tanto 

para com os multiplicadores quanto para corn os professores dos laboratorios 

das escolas contempladas, é a de haja "um processo de acompanhamento 

permanente atraves de discussoes e reflexoes que devercio se seguir a todas 

as atividades do Laboratono de Informcitica Educativa." onde a avaliacao 

"... deverci ser permanente, continua e processual entre todos os envolvidos: 

cursistas, professores, coordenaccro, secretaria, MEC/PROINFO, 

comunidadeisociedade. "69  Portanto, ha um pedido sendo feito pela maioria 

dos professores da Escola que nao teen sido observado, como se lhes 

bastassem somente os momentos em que estao no laboratorio corn os alunos. 

Isto tem-lhes causado constrangimento, inseguranca nos momentos de 

planejamento e'uso pedagogico dos software ali instalados: 

"En senti dificuldade porque eu neio tinha esse computador e queriam que eu 
criasse um Programa e que eles(os alunos) viessem trabalhar alt. Ai en disse: Mas como 
eu you .fazer uma coisa se en nao sei nada que aquilo me oferece?(...) como e que eu you 
criar um Programa pra trabalhar isso se eu new sei o que e? 

A fun de encontrar mais espaco para as relmities pedagOgicas, os 

professores da Escola Joao Goulart decidiram trabalhar quinze minutos a 

mais diariamente para garantir duas horas quinzenais de estudo coletivo. 

Sempre nas tercas-feiras, os alunos sao dispensados cerca de duas horas mais 

cedo para que eles estudem, planejem e avaliem coletivamente as propostas 

educativas vigentes na Escola 70 . Percebe-se o desejo daqueles educadores em 

69  RIO GRANDE DO SUL. PROINFO -Capacitacao de Recursos Humans -Plano de Trabalho do 
Estado. Junho de 1998. Home-page MEC. 
70  E importante destacar que alguns professores optaram por concluir o 3°  gran, cursando-o as sextas-
feiras a noite e sabado dia inteiro. 
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promover a dialogicidade como pratica fundamental a democracia, atraves da 

comunicacao critica e responsavel na busca pela transformacao. 

Nestas reuniOes temas como os abordados pelas professoras e aqui 

transcritos nem sempre vem com total clareza. Receio, respeito, medo, tudo 

se mistura e faz corn que muita coisa fique restrita a conversas fora de sala. 

Demoram, mas acabam surgindo. Em uma dessas reuniOes, o assunto 

surgiu71 . Corn o retomo da coordenadora pedagogica que ate meados de 

agosto/99 esteve em licenca, o grupo se sentiu mais forte. Pediu reunioes de 

planejamento entre coordenador de laboratorio, professores e coordenadora 

pedagogica, sendo elaborada inclusive um agendamento de encontros para 

facilitar as trocas entre coordenador do laboratorio, o professor de sala de 

aula e o coordenador pedagogico. 

As reuniOes aconteceram por duas semanas e depois pararam, por 

completo. A resistencia surgiu novamente. A abertura para o outro, assim 

como a questa° de status e de poder, é uma questa° do sujeito professor. 

Mostrar-se aberto ao dialogo e manter-se nele pode ser dificil. 

Acreditando que é preciso respeitar as diferencas, a maior parte do 

corpo docente utiliza uma metodologia de carater individualizado em suas 

atividades para que o aluno possa ser atendido em suas caracteristicas e 

aptidoes proprias, proporcionando uma vida comunitaria na qual ele podera 

aprender a assumir responsabilidades, respeitar opiniCies e contribuir nas 

decisdes do grupo. Pensando nestas diferencas, a Escola passou a oportunizar 

diferentes Programas aos seus alunos, tais como: Microempresa, Laboratorio 

de Matematica, Laborathrio de Ciencias, Escolinha de Ades, Daiwa Alema., 

Dario Gaficha, Teatro, Canto Coral etc. 

-1 Ver transcricao da observacao da pesquisadora do dia 06 de julho, anexo C deste trabalho. 
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Geralmente oferecidos em horarios extra-classe, como por exempt() o 

Programa RepOrter Mirim, consiste em um grupo de alunos que elaboram 

materias e reportagens para serem publicadas no Jornal Escolar JOART 

emitido semestralmente. Outro Programa denominado de Central de 

Reciclagem envolve toda a comunidade na coleta de papeis para que os 

alunos possam pica-los, tritura-los e prensa-los a fim de confeccionar 

belissimos blocos de anotacOes e cartOes que posteriormente sera° vendidos. 

No seu Programa de Informatica Educativa enviado a Secretaria de 

Educacao do Estado, a Escola se comprometeu a utilizar o computador para 

melhorar as condiceies e qualidade desses Programas que ja vem sendo 

desenvolvidos, como por exemplo escrever e imprimir as materias coletadas 

no computador e ate disponibilizar informaceies na home page da Escola. 

Consta no Programa de adesdo da Escola a afirmativa de que a 

inclusao dos computadores pressiona diretamente a necessidade da busca 

pela atualizacao, sendo necessario urn espaco cada vez maior de troca, 

discussao, analise e aprofundamento teOrico. Neste sentido em quase todas as 

reuniaes quinzenais de sabado que vem ocorrendo desde agosto de 1998, se 

discute o trabalho pedagOgico que pode ser desenvolvido corn os 

computadores. Duas palestrantes do Laboratorio de Estudos Cognitivos-LEC, 

da UFRGS foram convidadas a falar sobre o Programa AMORA e tambern 

foi oportunizado o acesso ao Laborat6rio de Informatica da FEEVALE-

Campus I, e a Internet. 

Todo este compromisso é fundamentado pois é necessario 

"democratizar a informaolo e diminuir as diferencas socials que existem. 

Este Programa sem drivida aproxima as classes mews favorecidas ao 
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inundo inoderno da Infonnotica, a fim de que os alunos possain concorrer 

num mercado compeinivo onde(o que) vale mais e o saber e o ter."72  

Apos a inclusao da Escola no Programa, comecaram as discussaes 

tambem em torno das formas de arrecadacao de fundos para a realizacao das 

obras de infra-estrutura 73 . Apesar do apoio financeiro da administracao 

municipal, foi necessaria a promocao de rifas e festas contando com o apoio 

da comunidade desde marco de 1998, arrecadando cerca de cinco mil reais 

que foram investidos na instalacao do ar-condicionado, na aquisicao de 

mobiliarios prOprios para os computadores e de uma nova link. telefonica. 

Conforme verificado, o gasto corn a aquisicao de mobiliarios e suprimentos 

ficaria em torno de duas vezes mais que o arrecadado na rifa realizada. A 

comunidade se mobilizou, a Escola colaborou, a prefeitura investiu e o 

laboratorio ficou pronto. 

Rebocadas e pintadas de cor de rosa, todas as salas passaram por uma 

reforma para ficarem parecidas corn a sala de Informatica. ApOs a instalacao 

dos equipamentos, a iddia era oferecer cursos a comunidade e fomentar 

parcerias corn empresas a fim de poder cobrir os custos de manutencao 

previstos. Duas t-urmas de Educacao Infantil foram desalojadas para dar Lugar 

a sala de Informatica que precisava de 60 metros quadrados para se instalar e 

NOVO HAMBURGO. Termo de Adesao da Escola Municipal JoAo Goulart ao Programa 
PROINFO, Secretaria da Educacdo, 31-out/97, p.IV. 

Sobre infra-estrutura: -Como criterios a dimenstio da .sala, minima de 60 metros quadrados. baixou-se 

para 40 porque se nab a maioria nao teria sala. Sem infiltraceio, rachaduras, boa luminosidade, 
seguranca foi o item mais importante. A Escola deveria apresenlar um Programa pedagagico. Se 
olharmos algumas Escolas que receberam os computadores, poderia parecer que etas nab tinham 
condicoes... Alas se investiu, montou laboratorio, mesnio assim algumas sem uma Otima infra-estrutura 
adequada tem uma proposta pedagogica muito boa, melhor que outras que tem uma Otima infra-
estrutura, mas tem cerca de 2.000 alunos e par isso foi conlemplada. A /gunias Escolas atingiram uma 
pontuaccio menor que 40 e foram resgatadas. Fiquei cerca de 2 semanas lendo Programas e se acharam 
coisas muito importantes, muito boas e ruins..." JUNG. Em entrevista concedida a pesquisadora em 
outubro de 1999. 
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foram transferidas provisoriamente para o galpao da Escola (a prefeitura se 

comprometeu em construir novas salas). Frio e umidade passaram a fazer 

parte do dia-a-dia fiestas criancas e professoras enquanto esperam a promessa 

ser cumprida. 

Mobilizacao e discussOes foram empreendidas na expectativa de que o 

computador nao fosse usado apenas como um recurso a mais no processo 

ensino-aprendizagem, mas que ele fosse incluido e adaptado ao trabalho 

pedagOgico critico que vem sendo desenvolvido historicamente por aquela 

comunidade educativa, a fim de que se continue a promover a "etica onde os 

direitos e deveres selo valores que se evidenciam 17CIS relaceies de sexes 

aulonomos, independentes e conscientes de sua cidadania".74  

E o choque entre o antes, promovendo um durante para que se 

substancialize um depois; ou, em outras palavras, é o "tempo de tronsito -75  

Urn tempo necessario para que uma macro-politica publica como o 

PROINFO se corporifique e crie vida prOpria no micro espaco das praticas 

pedagogicas de uma Escola. 

NOVO HAMBURGO. Filosofia da Escola Municipal Fundamental Joao Goufart, 1999.  
FREIRE. P. EducacAo como Pratica da Liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 19 a. ed.. 1989, p.46. 
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Paulo Freire em seus poemas virtuais pedagogicos, compostos na 

perspectiva de uma visao progressista, afirmou que uma realidade Educativa 

comprometida corn a pratica pedagogica viva, capaz de ser experienciada 

politica e eticamente nao é utopia ou mero discurso, é sim realidade para 

muitos e muitos professores pensantes deste pais. No caso deste estudo, 

pode-se afirmar que esta e uma realidade para os professores da Escola 

Municipal de 1°. Grau Incompleto Joao Goulart. 

As cores mais fortes de uma pedagogia utOpica ressaltam a importancia 

de aspectos historicos, pedagOgicos e sociais, amarrando-os em awes que 

viabilizem a construcao de uma sociedade mais critica, humana e solidaria. 

Nao e por acaso que a praxis politico-pedagOgica freiriana prop& algo mais 

que a pesquisa e a tematizacao... prop& uma p•oblematizacCio que suponha 

uma acao realmente transformadora. I  

Nesta perspectiva, uma abordagem multi e intercultural' é bem vinda, 

pois possibilitard uma maior condicao de inclusao do educando em sua 

GADOTTI. M. In Patio, Revista Pedagogica. Polifonia: algumas teses tiradas das mnitiplas leituras 
do mestre. Ano I no. 2 ago/out 1997, p.7 

Multicultural numa perspectiva que inclua as diferentes e diversas manifestacoes culturais no contexto 
socio-educativo e intercultural como possibilidade de transitar entre as diferentes manifestacoes culturais. 
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pluralidade. Esta inclusdo devera ser construida desde o contexto local, que 

resgate culturas, ideais, temores, certezas e incertezas de sujeitos concretos. 

Neste sentido, o "global", o universal devera ser construido ou balizado pelo 

local a fim de possibilitar o desenvolvimento de um espaco pedagogic° multi 

e intercultural. 

0 modelo de relacoes interculturais proposto por Santos 3  sugere urn 

tipo de comunicacao por ele definida de hermeneutica diatOpica, que tern 

como objetivo "maximizar a consciencia da incompletude reciproca das 

culturas, atraves de um dialog() coin um pe numa cultura e o outro pe, 

noutra. Dal o seu caster diatopico. A hermeneutica diatopica é um 

exercicio de reciprocidade entre culturas que consiste em transformar as 

preinissas de argumentacao de uma dada cultura em argumentos 

intelegiveis em crediveis noutra cultura." 

No processo de formacdo dos educadores (e dos educandos) frente a 

qualquer novidade pedagOgica, uma praxis problematizadora prop& o 

desconforto, o desconcerto e desafio. A postura esperada do professor é a de 

que repense sua pratica e assuma o papel de aprendiz, compreendendo que 

"ninguem educa ninguem; os homens se educam em comunhcio". Este é um 

convite a consolidacao de novos horizontes sobre uma pratica que esta em 

constants e ininterrupto processo de modificacOes. 

"Ntio tenho nem medo nem apatia pelo use do computador, apenas uma 
sensacao de que tenho muito a aprender...Interessante, muitas vezes estou no 
mesmo nivel de meus alunos que ainda nab tem o domino da ferramenta."4  

3  SANTOS. Boaventura de Sousa. Para uma Pedagogia do Conflito In SILVAL.; AZEVEDO.J. 
:SANTOS, E. Novos Mapas Culturais, Novas Perspectil as Educacionais. Porto Alegre: Sulina, 
1996..p.30. 
4  Escrita de uma professora a partir de um questionario solicitado pela pesquisadora. Em maio de 1999. 
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No caso especifico da tentativa de inclusao da Informatica Educativa 

em escolas publicas tern-se percebido nestes Ultimos anos urn grande flamer° 

de educadores atrapalhados enquanto sujeitos desta tecnologia, muitas vezes 

por isso adjetivados de indolentes, fazendo lembrar, mesmo que sutilmente, o 

choque cultural promovido pela chegada dos europeus ao continente 

americano considerado por eles como atrasado...5  

"0 coordenador do laboratorio me perguntou: 'Planejaste alguma coisa 
com eles na sala?' Eu disse que nab. Pedi, entao, que eles colocassem no 
computador o que eles ja haviam aprendido corn a professora doles, pois en so a 
estava substituindo naquele periodo. Eles 100 pararam, sabe? Oueriam entrar em 
joguinhos... Era uma turma danada. Ai no outro dia eu falei para ele: 'Bah, 
Alan°, to viu que turma ne? Eles sew sempre assim, agitados, quando entram no 
computador?' Ai ek disse: Wao. ()nand° a professora nao tern planejamento dai 
eles sao assim.' Mas ai en pensei: o que en poderia ter planejado com a turma?6  

Esta claro junto as diretrizes em Informatica Educativa no Estado do 

Rio Grande do Sul, assim como nas diretrizes da Escola Municipal Jodo 

Goulart, que o que nab se quer é justamente anular a cultura do "outro", aqui 

entendida como produto da construcdo de seu conhecimento. Busca-se ndo o 

espitemicidio7, mas a valorizacao e ascensao das multiraizes presentes na 

cultura. 

Se o que queremos é "educar para uma cidadania global numa 

sociedade tecnologicamente desenvolvida" 8, "...e interdependente" 9, ou 

5  ENGUITA. M. F. A Face Oculta da Escola: Educacao e trabalho no capitalism° Porto Alegre: Artes 
Medicos, 1989, p.69. 
6  Fala de uma professora em entrevista concedida a pesquisadora em outubro de 1999. 
' Epistemicidio como morte do conhecimento da cultura colonizada, aqui referindo-se ao contexto da 
Escola estudada. SANTOS. B. Op cit. p.31. 
8  Urn dos objetivos do PROINFO. 
9  Urn dos objetivos do Prograina Estadual de Informatica na Educacao. 
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ainda "integrar a Escola a comunidadel°  atraves do atendimento as 

demandas, confirmando o papel da Escola cotno um espaco disseminador e 

irradiador de cultura"11  precisamos promover o que chamo neste trabaiho de 

tempo de escuta. 

"S6 vai haver mudanca quando alguem se comprometer. Se to vats 
apresentar um trabalho de monografia, vai ter uma banca to avaliando. On seja, 
o pessoal que trabalha Fiesta parte da informcitica. A gente tem seminarios, tem 
congressos e e sempre um esforco. Fica sempre o medo... Na primeira vez a genie 
perde o medo, a genre vai mais seguro um pouco e la pelas tantas, na quinta vez, 
algo nao vai muito bem e to comeca a reformular... e e assim que to vai 
aprendendo. Da mesma forma acontece corn os ahmos e da mesma forma 
acontece corn todo mundo. E é interessante o quarto os professores nao precisam 
se expor se to neio proporciona os ambierztes. E quando to proporciona eks 
dizem: 'Alas para que isso? Nao precisa, to born assim. Para que aprender desta 
forma? ' " 12 

Marcado pela unidade na diversidade13  e pela teoria da acao 

sempre diferenciados pelos contextos, o tempo de escuta deve 

procurar estabelecer urn novo dialog° inziltiplo intercultural'', por 

reconhecer basicamente que num mesmo local convivem diferentes 

identidades e que cada identidade se constrOi em processos tambem 

lo  Por falar em comunidade, a Escola em questa° tern uma afinidade fundamental na conducao e 
permanencia das propostas educativas que venham a promover urn maior entrosamento e aprofundamento 
de suas raizes culturais. A mobilizacao entre a Associacao de Pais e Mestres-APM é visualmente 
praticada. 
" Um dos objetivos do Prograina de Adesao da Escola Municipal Joao Goulart 
12  Fala do coordenador do laboratorio de infonnatica da Escola em entrevista concedida a pesquisadora em 
junho de 1999. 
13  Segundo Paulo Freire, a unidade na diversidade so sera possivel quando fonnos seres eticos e lutarmos 
contra o imperativo das diferentes forms de discriminacao social. pois ela fere a substantividade do ser: 
enfim. lutarmos pela inclusao. FREIRE. P. A Sombra desta Mangueira. Sao Paulo: Olho d'Agua, 1995, 
p.70. 

Segundo Paulo Freire, a teoria da acio dialOgica tem por principals caracteristicas a colaboracao. a 
tmiao, a organizacao e a sintese cultural. FREIRE. P. Pedagogia do Oprimido. Sao Paulo: Paz e Terra. 
1987, 1 r. edicao. p.165. 
15  SARDAR.Z.: NANDY.A.; DAVIES.M. Barbaros sao os Outros: manifesto sobre o racismo 
ocidental. Lisboa: Dinossauro, 1996, p.80. 
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diferenciados por fatores de ordem economica, social, etnica, racial etc. 

Portanto, nao é adequado pre-definir valores e estabelecer pontos essenciais 

de comparacdo. Isto seria, fatalmente, patologicizar qualquer realidade nao 

conhecida ou mesmo desvalorizada. 

Quando existente, este processo patologizador da realidade em 

construcao entra em fusao coin a normalidade estabelecida pela identidade 

esperada e apresenta o "outro" como o negativo, o vazio, o errado. Assim, 

sem o tempo de escuta Ludo o que parece "avesso", que é o diferente, pode 

ser aivo de exterminio, condo, conversao, escravidao. 16  

"Parece que quando o professor vein para ca (laboratorio de informatica) 
ele nao se sente professor, porque ele se torna ouvinte, cede o seu Lugar para o 
coordenador do laboratOrio. Todo o trabalho fica a cargo do coordenador de 
laboratorio. Os professores nao perguntam, tem medo de se expor." I  

0 receio pela incompreensdo, pelo nao espaco da "escuta", pode coibir 

a condiedo de curiosidade natural pela novidade e frear as possiveis 

aproximaeOes do novo atraves de iddias calcadas no pre-conceito, em mitos, 

em silenciamentos e estranhamentos contra-hegemonicos, influenciando 

diretamente numa construe -do que deveria ser 

"As visties de mundo sao impregnadas de valores e percepcoes que 
tendem a se cristalizar em estereotipos ou preconceitos, que por sua vez 
fundamentam atitudes que podem se tornar mais ou menos rigidas por estarem 
associadas a estes estereotipos, que conduzem a mitos pouco criticados por 
aqueles que as adotam."IR  

16  Numa clara visao maniqueista de mundo onde ha o certo e o errado. o que é bom e o que é mau. Nesta 
condicao vem se cometendo diferentes tipos as barbaries e o epistemicidio em nome de uma suposta 
civilidade. SARDAR. Op. cit. p. 37. 
17  Fala do coordenador do laboratorio de infonnatica da Escola em entrevista concedida a pesquisadora em 
junho de 1999. 
18  MARIZ e CYSNEIROS. In OLIVEIRA. R. Op. cit. p.130. 
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Esse tipo de mitificacao é conseqiientemente acritica, podendo ocorrer 

tanto em situacOes de quern conhece muito bem a Informatica Educativa, 

atraves de urn processo de endeusamento pela "conquista de poder", quanto 

pode ocorrer em momentos de fascinio pela novidade, nos guars nao conhecer 

o novo desencadeie o medo de ser diferenciado, chamado de "o outro", o 

barbaro, o indolente, o retragado. 

"Nero tenho medo do computador, talvez um pouco de apatia ao ver tanta 
Vivinizacao' por ele, quase que descartando ludo o que se faz e supervalorizando 
a mciquina. Ela tem seu valor, e muito, mas ni 0 so de informatica wive o 
homem. "19  

Nesses casos passa-se a adotar ideias e ideais da "moda", que estab 

"in", mesmo sem saber para que e como usa-las. E quem tem o poder passa a 

"perseguir", ou seja, passa a limitar a demarcacao ideolOgica entre NOs e 

Eles, os "especialistas em Informatica Educativa" e "os outros". 2°  

"A patologia da ideia estci no idealismo, onde a ideia oczdta a realidade 
que se encarrega de traduzir e se considera comp a imica real. A doenca da 
teoria ester no doutrinarismo e no dogmatism°, que fecham a teoria sobre ela 
propria e a petrificam. A patologia da razeio e a racionalizacao que encerra o 
real num sistema de ideia coerentes, mas partial e unilateral, e que nao sabe nem 
que uma parte do real e irracionalizcivel, nem que a racionalidade se encarrega 
de dialogar corn o irracionalizcivel"21  

0 educador questionador quando resiste ao use da Infonnatica 

Educativa busca respostas condizentes as suas perguntas. Precisa saber o 

que, como e por que usa-la. E para isso, precisa de espacos de escuta e de 

Escrita de uma professora a partir de um questionario solicitado pela pesquisadora. Em maio de 1999.  
Aspas usadas pela propria professora. 

SARDAR. Op cit. p. 35. 
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tempo. Escuta para poder trocar dialogicamente. Tempo para poder refletir 

dodiscentemente. Cabe, portanto, aos especialistas abrirem-sea cultura onde 

esta se dando a experiencia e compreenderem a "alma" do processo: "abrir-

se a 'alma' da cultura é deixar-se `molhar `ensopar' das ciguas culturais e 

historicas dos individuos envolvidos na experiencia.” 22  

"Eu senti dificuldade porque queriam que eu criasse um projeto para 
meus alums. Pensei: como se err so tenho esse computador agora? Como en von 
criar um projeto para trabalhar com o computador se en tido sei o que ele pode 
me oferecer? "23  

Desta forma aposta-se na ideia de que os grupos sociais sao desiguais, 

diferentes: sao subsistemas impares. E nestes subsistemas 24  que cada grupo 

precisa encontrar as possibilidades de discutir suas prOprias ideias. Os seus 

desejos, e consequentemente as suas verdades passam a ser uma perspectiva, 

onde os significados sao construidos e produzidos na pratica pedagOgica 

problematizada pelo e no use da Informatica Educativa. 

"Y las cosas pueden ser observadas desde distintos pintos de vista desde 
distintos modos, dependendo del Lugar escogido por el observador y, por 
del observador mismo. "25  

0 observador-especialista precisa considerar outros olhares, se 

esforcar para escutar as vozes dos "outros" e acreditar na possibilidade de 

21  MORIN. Op cit. p. 20. 

22  FREIRE, Paulo. A Educacao na Cidade. Sao Paulo: Cortez. 1999. 3a. ed., p.110. 
23  Fala de tuna professora em entrevista concedida a pesquisadora em outubro de 1999. 
24  HABERMAS In MOLL, Jaqueline. Redes Sociais e Processos Educativos: um estudo de caso dos 
nexos com o mmimento comunitario e as praticas escolares no Morro Alegre(PoA) In Aprendendo 
corn Jovens e Adultos: revista do Programa de ensino fundamental para jovens e adultos trabalhadores. 
Porto Alegre: UFRGS, no. 0, ano 1. 2'. ed., p.165. 
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inclusao de diferentes perspectivas e pontos de vista em Informatica 

Educativa. Assim sendo, podera, corn certeza, des-cobrir que os educadores 

questionadores tem estado inseridos num permanente movimento de procura 

junto a uma curiosidade critica, nao mecanicista, querendo forma•-se 

educando, e nao treinar-se educando no desempenho de destrezas de ordem 

tecnologica. 

"0 determinismo mecanicista e o horizonte certo de uma forma de 
conhecimento que se pretende ittilitario e funcional, reconhecido menos pela 
capacidade de compreender prOmdamente o real que pela capacidade de o 
dominar e transformar. "2 6  

Formar-se numa complexa cadeia simultanea entre o que esta 

produzido e a sua pessoa como produtora, rompendo coin a ideia linear de 

causa/efeito, de produto/produtor, de estruturalsuperestrutura, num ciclo auto-

construtivo e auto-organizador e auto-produtor 27, buscando ser nao mero 

espectador, mas fundamentalmente ator. Ator em urn processo de 

conscientizacao, onde a tomada de consciencia alcance, mesmo que 

arriscadamente e ainda sem muitas certezas, a reflexao critica. de uma pratica 

gnosiologica2s  em Informatica Educativa. 

25  MIRES, Fernando. La Revolucion que nadie sac) o la outra nos roodernidad. Caracas: Nueva 
Sociedad. 1996. p. 156. 
26  SANTOS. Boaventura de S. Um Discorso sobre as Ciencias. Lisboa: Afrontamento. 1996. 8 a . ed.. 
p.17. 
27  MORIN. Op cit. p. 90. 
28  Numa perspectiva "de que apreender o objeto, o contetido, passa pela apreenscio do objeto, pela 
assuncao de sua razeio de ser..." FREIRE. A Edueacan na Cidade. Op cit., p.59 
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"0 professor primeiro quer se instrumentahzar, ver o que da para fazer 
com o recurso do computador. Primeiro ele quer dominar, como por exemplo, ele 
quer entrar no Word porque o seu aluno tambem vai entrar neste programa. Hoje 
existe um processo de encurtamento entre professor e maquina... mas Alta a 
reflexao sobre a maneira de agir com o programa de forma a construir 

"29 conhecimentos. 

Justamente o que nao se quer é tima politica reprodutora em 

Informatica Educativa, que gere a setorizacao do conhecimento, enfatizando 

ainda mais a ideia de "recorte" do trabalho pedagogic°. Nao se quer produzir 

nenhum tipo de especializacao acritica, local fadado ao nao entrecruzamento 

e polifonia de saberes, local este onde o "LaboratOrio de Informatica" é urn 

mundo a parte . 

Este tipo de use da Informatica Educativa que nab se quer pode 

influenciar no desenvolvimento de processos de subjetivactibm  e 

objetivizacao 31  onde os sujeitos e a prOpria coletividade pedag6gica passam a 

acreditar na existencia de uma dimensao singular de relacao homem-

maquina32  ao idealizar comportamentos desejados para urn sujeito produtivo, 

flexivel, acritico e consumidor. E preciso politicizar 33  estas afirmativas, 

reconhecendo que o tipo de enfoque presente nestes ideais esta pre-definido 

na logica tecnica e mecanicista de uma pratica pedagogica que nao se quer. 

29  Fala do coordenador do laboratorio de informatica da Escola em entrevista concedida a pesquisadora em 
junho de 1999. 
30  Subjetivacao como "(...) a implicacao de dispo.sitivos lecnologicos, s-emioticos e socials no 
funciunamento psiquico e somatic° individual." LEVY. P. 0 que é o Virtual? sao Paulo: Editora 34, 
1996p. 135 
11  Objetivacao como "(...) implicacao matua de ato• subjetivos ao longo de uma process° de construca-o 
de um mundo conium. "LEVY. P. 0 que é o Virtual? Sao Paulo: Editora 34, 1996p. 135 
32  Interessante notar que a relacao neste sentido. segundo Levy, torna-se uma relacao apaixonada: 
desejo e a subjetividade podem estar profundamente implicados... Da mesma forma que ficamos 
apaixonados por uma moto, um carro ou uma casa, ficamos apaixonados por um computador. um  
Programa ou tuna linguagem de programacdo." Necessario discutir esta iddia em Educacao, pois retorna-
se a iddia de divittizacao da miquina. LEVY.P. As Tecnologias da Inteligencia: o futuro do pensamento 
na era da Informatica. Sao Paulo: Editora 34, 1993, p 56-7. 
33  Politizacao em Paulo Freire significa engajar-se em grupos visando tuna efetiva transformacao social. 
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"Precisa permanecer um certo equilibria urn certo born senso na 
administracao de tarefas no computador para que haja uma aprendizagern 
constante e consistente a fim de adquirir o conhecimento teorico corn 
seri edade "34  

0 que se espera da Escola neste pais, da Escola publics em particular, 

e que a Informatica Educativa seja vista como uma condicao in loco de 

reflexao. Para tanto, a Informatica na Educacao precisa ser pensada em sua 

dimensao plural, onde os processos de subjetivacao e objetivizacao possam 

ser tratados numa perspectiva dialogica e problematizadora. 

Se o que se quer é a nao compreensao do computador como uma mera 

ferramenta de ensino; se o que se quer é a compreensao nao instrucional/ 

informacional da Informatica Educativa, é necessario conviver e deixar-se 

"ensopar" por uma dimensao plural. Dimensao de constantes 

reconstru(A)cOES e reorganizAcOES para a elaboracao de novas sinteses 39 . 

Paulo Freire dizia que nao devemos negar os condicionamentos geneticos, 

culturais, sociais a que estamos submetidos, mas precisamos reconhecer a 

essencia de sermos seres condicionados, nao necessariamente 

deierminados36, pois a HistOria é tempo de possibilidade, e o futuro é 

problematico, nunca inexorave1 37 . 

34  Escrita de tuna professora a partir de um questionario solicitado pela pesquisadora. Em mato de 1999. 
35  AXT. Margarete. Educacao c Informitica: os micromundos LOGO da linguagem. Porto Alegre: 
Funteve, junho de 1986. 
36  Esta iddia é compartilhada tambem por Levy -(1999) quando ele afirma que: "Uma tecnica é produzida 
dentro de uma cultura, e uma sociedade encontra-se condicionada por suas tecnicas. E digo condicionada, 
nao determinada. Essa diferenca é fundamental".(italico do autor) LEVY. P. Cibercultura. Sao Paulo: 
Editora 34, 1999, p.25. Levy reforca esta tnesma iddia na p. 101 do seu livro 0 que é o Virtual? Sao 
Paulo: Editora 34, 1996. 
37  FREIRE. P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessarios a pratica Educativa. Sao Paulo: Paz e 
Terra. 1997, p. 21. 
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"Ouando a pratica e tomada como curiosidade, entcro essa prcitica vai 
despertar horizontes de possibilidade. As pessoas entilo fazem de seus discursos 
urn panorama do que e possivel fazer. Ntio se limitam apenas aquilo que deve ser 
feito."'8  

Os educadores da Escola Municipal Joao Goulart, em Novo 

Hamburgo, Rio Grande do Sul reconhecem a existencia de uma linha tenue na 

fusao Informatica-Educacdo que, se nao bem observada, pode se curvar para 

uma proposta descontextualizada, instrucionista, acritica, apolitica e, 

principalmente, excludente. Reconhecem a importancia do consolidacao do 

tempo de escuta necessario para que suas praticas dodiscentes se efetivem. E 

fundamentalmente, querem fazer parte como promotores de um 110V0 dialog° 

natiplo intercultural que maximize possibilidades de inclusoes, inclusive as 

suas, na construcao do processo de use politico-pedagogico da Informatica 

Educativa em sua Escola. 

A Informatica Educativa no Estado do Rio Grande do Sul e mais 

particularmente na Escola Municipal Joao Goulart, na cidade de Novo 

Hamburgo esta sendo concebida na perspectiva da polifonia de olhares que 

busque a consolidacao do tempo de escuta que potencialize inclusOes dos 

professores e dos alunos. 

Queremos o computador nas nossas Escolas publicas, mas o queremos 

critica e politicamente imbricado numa pratica pedagOgica problematizadora. 

Parafraseando Mo11 39, esperamos que o esforco despendido por uma historia 

includente em Informatica Educativa no Estado como o da Escola Municipal 

38 	
. ; NOGUEIRA. Adrian. Que Fazer: teoria e pratica em Edueacao popular. Petropolis, 

Vozes, 1989, p.40-1. 
39  MOLL. Jaqueline. Alfabetizaefio Possivel: reinventando o ensinar e o aprender. Porto Alegre: 
Mediacdo, 1997. 
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Joao Goulart, contribua, de alguma forma, para diminuir a miseria humana do 

insucesso e da producao da ignorancia na Escola. 
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A 
QUESTIONARIOS  

QUESTIONARIO PROFESSORES 

dia 16 de maio de 1999 

1. Acredito ser importante a informatica para a educacao na escola onde 

trabalho? Por que? 

2. A infonnatica é importante para o meu trabalho de pedagOgico? Por que? 

No que ela ajuda? No que ela atrapalha? 

3. Minha atitude frente ao computador e de medo, apatia? Por que? Em que 

momentos? 

4. A informatica pode ajudar meus alunos corn dificuldades? Como? 

5. Existe diferenca nestas falas? "Cliquem no quadradinho, depois no 

mirnero e mudem o tamanho da letra." e "Se quisermos mudar o tamanho 

da letra, como poderemos fazer?" 

6. Existe diferenca em se trabalhar corn a informatica corn criancas de 3/5 

anos, 6/8 anos ou 9/12 anos? Por que? 

7. 0 trabalho corn a Internet pode ajudar/atrapalhar meus alunos? Como? 

8. Como tem sido as trocas entre meus alunos? Cooperativas, competitivas, 

calmas, nervosas... Explica. 

9. Tenho encontrado tempo para usar o computador na escola(ou em casa)? 0 

que tenho feito? Quanto tempo use na semana? 

10. Tenho observado mudanca de comportamento de meus alunos na sala de 

aula e nas aulas de informatica? Quais? 



11.0 que considero conquista minha neste 1 mes e 10 Bias de computadores 

na escola? 

12.0 que acredito que precisa mudar nos trabalhos de infonnatica na escola? 

0 que precisa permanecer? 

QUESTIONARIO ALUNOS 

dia 16 de novembro de 1999 

1.0 que voce gosta e o que voce nao gosta nas aulas de computadores? 

2. Desenha voce mesmo usando o computador na aula. 



ASPECTOS DESENCADEADORES DAS ENTREVISTAS  

SEMI-ESTRUTURADAS DA PESQUISA  

ENTREVISTA ERNEST SARLET 

dia 29 de outubro de 1999 

Gostaria que o senhor historicizasse o periodo em que esteve a frente do 

projeto "Do Aipim ao Computador", dificuldades e conquistas junto ao 

trabalho corn os alunos e professores. E, se possivel, que fizesse referencia a 

todos os fatos que julgasse importantes do contexto em Informatica Educativa 

no pais, Estado e municipio. 

ENTREVISTA IRIA HELENA G. MARTINS 

dia 20 de outubro de 1999 

Gostaria que a senhora historicizasse o periodo em que esteve a frente da 

Coordenacao da Central de Apoio TecnolOgico a Educacao/Departamento 

Pedagogico/Secretaria de Educacao -CATE/DE/SE, quantos aos fatos 

referentes a elaboracao do Projeto Estadual de Informatica Educativa 

solicitado como adesao ao Programa PROINFO, ate o presente momento. 



ENTREVISTA LOURDES MARILENE JUNG DA SILVA 

dia 08 de outubro de 1999 

Gostaria que a senhora historicizasse o periodo do Projeto "Do Aipim ao 

Computador" ate o momento atual, ate a chegada dos computadores do 

PROINFO as escolas publicas no Estado e no municipio de Novo Hamburgo. 

Dificuldades e conquistas junto a formacao de professores e o envolvimento 

corn a comunidade, bem como todos os fatos que julgue relevantes para 

constituir o processo de insercao da Informatica Educativa. 

ENTREVISTA LEA DA CRUZ FAGUNDES 

dia 09 de outubro de 1999 

Gostaria que a senhora historicizasse o periodo da insercao da Informatica e 

da Informatica Educativa no pais, no Estado e no municipio de Novo 

Hamburgo. 

ENTREVISTA COM A EQUIPE DIRETIVA 

no decorrer das observacOes 

Como voce esta percebendo o processo de insercao da Informatica Educativa 

na pratica pedagOgica da Escola? 



C 
ALGUNS MATERIALS QUE SERVIRAM  

DE ANALISE PARA 0 ESTUDO  

Entrevista profa. Iria Helena G. Martini, ex-coordenadora CATE/RS 
em 20 de outubro de 1999 

No final de 1996, o MEC encaminhou aos Estados brasileiros a proposta de adesao 
ao Programa Nacional de Informatica na Educacao, vinculado a Secretaria de Educacao a 
Distancia-SEED, que abrangeria a Rede Publica (Rede Ptiblica Estadual e Redes Pdblicas 
Municipais). Em 14 de novembro a Secretaria de Estado da Educacao formou uma 
Comissao para Elaboracao do Projeto Estadual de Informatica na Educacao, integrada por 
profissionais representantes de instituicoes educacionais, areas de informatica, dos 
municipios gauchos e da Secretaria de Estado da Educacao. Esta Comissao foi composta 
portanto por membros indicados pela UFRGS, PUCRS, Secretaria de Estado da Ciencia e 
Tecnologia, Companhia de Processamento de Dados do Estado, Uniao de Dirigentes 
Municipais de Educacao e Conselho de Secretarios Municipais de Educacao/FAMURS, 
professores da SE, sendo presidida pela Diretora Pedagogica da SE. 

Considerando que nao se pode avancar sem que seja feito urn resgate do trabalho ja 
existente, a fim de que a proposta a ser construida possa contemplar o presente e projetar as 
awes futuras, a primeira iniciativa desta Comissao foi a realizacao de urn levantamento 
sobre a situacao da informatica educativa no RS, o que foi feito com o apoio da FAMURS 
(Federacao das Associacties de Municipios do RS). A situacao na Rede Publica Estadual ja 
era do conhecimento da CATE-Central de Apoio Tecnologico a Educacao/Departamento 
Pedagogico/SE, porem a situacao das redes piiblicas municipais era desconhecida. Corn o 
apoio da FAMURS foram encaminhadas correspondencias a todas as Prefeitura Municipais 
do Estado, solicitando que informassem a existencia da informatica educativa em suas 
escolas, bem como o numero e o tipo de maquinas de que dispunham. A Comissao 
Estadual recebeu o retomo de 83% dos municipios, percentual que foi considerado bastante 
elevado. Este levantamento possibilitou a identificacao de nichos de informatica educativa 
bastante evidentes, sendo que a maior incidencia deste trabalho manifestava-se na regiao 
leste do Estado, fruto, certamente, do trabalho que vem sendo realizado nesta area pelo 
Municipio de Novo Hamburgo desde meados da decada de 80. Tambem as regioes central 
e da serra apresentaram significativa presenca da informatica educativa, corn menor 
incidencia na regiao noroeste e quase inexistente na regiao sul do Estado. Na alavancagem 
do Projeto, foi considerada importante a existencia previa da cultura da informatica 
educativa nas comunidades escolares, uma vez que ja era do conhecimento dos membros da 
Comissao Estadual, que haveria dificuldades, aquela epoca, para a implantacao de uma 
proposta educacional transversalizada corn a informatica. 

Acredito que estas dificuldades sao heranca do period° politico de excessao que 
vivemos em nosso pais no tempo dos governos militares. Na decada de 70 a informatica 
estava vinculada a SEI e, portanto, considerada uma coisa que merecia os cuidados de 
seguranca nacional; outra circunstancia geradora de refratariedade pela sociedade nacional a 
informatica, era o fato de ter reserva de mercado, o que impedia a sua livre absorcao pela 
sociedade nacional. Chegou o momento, porem, que nao era mais possivel impedir a sua 
disseminacdo, considerando especialmente os aspectos do seu emprego pelas areas 
economicas do pais. Os meios educacionais, portanto, teriam que absorver esta tecnologia, 
que foi, inicialmente, disseminada nos meios academicos e partir dal alcancou a escola, 
uma vez que é a escola a instituicao de permanencia, embora esta permanencia esteja 
vinculada, a maior parte das vezes, a uma postura reacionaria: as mudancas dos processos 



educacionais encontra, sempre muitas dificuldades de evolucao no ambiente escolar, por 
uma serie de razoes que nao cabe discutir neste momento. 

Eu cheguei na CATE em 1991. 0 processo de introducao da informatica no 
ambiente da rede ptiblica estava praticamente iniciando. Haviam sido implantados Centros 
de Informatica e Educacao-CIEDs no Estado, vinculados ao Programa Nacional de 
Informatica na Educacao-PRONINFE/MEC. Na sede da CATE havia urn CIED Central, 
com um laboratorio de informatica, onde os professores aprendiam o manejo do 
computador e onde, tambem, eram recebidos alunos para trabalharem corn o computador. 
Eram classes de alunos portadores de necessidades de aprendizagem especiais (educacao 
especial) e os chamados meninos (as) de rua. 

Nos cursos para os professores, o manejo da maquina era dissociado do processo 
de aprendizagem: havia aulas para o dominio dos softwares existentes e palestras sobre o 
construtivismo, nao havendo interacao entre os dois processos. Esta dissociacao isolou o 
manejo do computador do processo de aprendizagem. Usavam-se os programas para a 
execucao de propostas vinculadas as areas de conhecimento de cada professor. Os 
professores, naturalmente, reproduziam corn seus alunos o mesmo processo pelo qual 
haviam sido formados: "ensinavam" o manejo das maquinas e dos programas corn os quais 
produziam materials para as suas aulas, tradicionalmente. As escolas, tambem, nao tinham 
computadores para que os alunos pudessem trabalhar livremente: alguns professores 
levavam seus alunos para trabalhar nos CIEDs. No RGS haviam oito CIEDS no interior do 
Estado. 

Em 96/97 quando o Projeto Estadual de Informatica Educativa foi construldo, a 
realidade da informatica educativa em nosso Estado ja era outra: o LEC/UFRGS ja tinha 
estudos e pesquisas avancadas sobre informatica educativa; ja sabla-se que o uso do 
computador, simplesmente, nab faz diferenca alguma, o diferencial se estabelece no uso 
que o professor faz desta maquina. A experiencia dos CIEDs, tambem, nos informava que 
os professores tern que ter outra formacao para que possam trabalhar construtiva e 
interaticamente corn seus alunos; sabia-se que era preciso que o professor tivesse uma outra 
postura frente o construir conhecimento corn seus alunos. A experiencia dos CIEDs fair  
seguramente, importante para a formacao da cultura da informatica educativa nas redes 
publicas em nosso Estado, por esta razao, a grande maioria dos CIEDs foram 
transformados em NTEs. 

Assim foi construida a proposta pedag6gica do Projeto Estadual, que manifesta uma 
metodologia inovadora, onde o manejo da maquina e dos programas disponiveis e os 
processos pedagOgicos sao interagentes, e é esta proposta pedagOgica o eixo norteador de 
todo este Projeto. 

Os aspectos estruturais, bem como a proposta pedagOgica do Projeto Estadual, alem 
da sintese evolutiva da informatica educativa em nosso Estado, estao sintetizados nos textos 
que estamos to alcancando, nao havendo, pois, necessidade de expo-los agora. 

No curto periodo de 20 meses, entre 97/98, foram implantados 12 Nucleos de 
Tecnologia Educacional-NTEs, e formados, em Cursos de POs-Graduacao Lato Sensu em 
Informatica Educativa, 57 professores multiplicadores para atuarem nestes NTEs. Estes 
professores multiplicadores ja estao capacitando os professores das 378 escolas ptiblicas 
(Estaduais e municipais) que aderiram ao Projeto Estadual, tendo, hoje, sido alcancada a 
capacitacao de urn professor coordenador do laboratorio de informatica educativa e, muitas 
vezes de outros professores em todas as escolas que aderiram ao Projeto Estadual. A 
CATE/DP propi5e, tambem, que este professor coordenador do laboratorio da escola tenha 
40 horas dedicadas a este trabalho, porque ele sera o agente transformador, o incentivador e 
o multiplicador desta proposta dentro da escola. 

Temos, tambem, corn financiamento do FNDE/MEC (R$ 2.000.000,00), outra 
iniciativa, ainda de 1998, o Projeto Rede Gaticha pela Educacao, que alcancard 262 escolas 
da Rede Pt blica Estadual, com matricula igual ou superior a 1000 alunos, que receberao 
cerca de quatro computadores e uma impressora cada uma, sendo incluidas no Projeto 
Estadual de Informatica na Educacao e sua proposta pedag6gica. Como sao poucos 



computadores, propunha-se a criacao na escola de Centros de Recursos de Aprendizagem, 
incluindo-se neste ambiente a televisao, o video e a biblioteca escolar, a fim de potencializar 
estas fontes de construcao de conhecimento. Esta proposta vai ao encontro do 
direcionamento, que aqui no Rio Grande do Sul desde 1997, tem-se dado a acao dos 
Nucleos de Tecnologia Educacional: o trabalho corn as tecnologias da informacao e da 
comunicacao, incluindo a utilizacao pedag6gica da televisao e do video, alem da telematica. 

A partir do desenvolvimento do Projeto Estadual, expandiu-se o desejo das escolas 
e das comunidades escolares de trabalharem corn a informatica educativa. Porem, existe 
ainda a dicotomia entre informatica tecnicista e informatica educativa, salvo nas escolas 
onde os professores ja foram capacitados. A expectativa dos professores, quando chegam 
no NTE para fazerem seus cursos, e de aprenderem o manejo do computador e ficam muito 
decepcionados quando esta espectativa nao é atendida. Querem ser "ensinados", para 
depois "ensinar" os seus alunos, esta é a postura que lhes dd seguranca de dominio junto a 
sua classe e, mesmo junto a seus colegas. A proposta de construir projetos pedagogicos em 
cujo desenvolvimento estarao construindo conhecimento, interdisciplinarmente, e se 
apossando das possibilidades de utilizacao da maquina, interativamente, foge a sua 
percepcao inicial. Na primeira semana de trabalho os professores ficam em choque. Este 
estado emocional manifesta tambern, uma outra evidencia: os professores ainda estao 
trabalhando fragmentando e compartimentando o conhecimento, a interdisciplinariedade 
ainda nab foi absorvida na vida da escola, esta é a maior dificuldade. 

Naturalmente, este é urn aspecto que expressa uma formacao profissional afastada 
dos paradigmas contemporaneos. E preciso que as instituicoes formadoras de professores 
alterem suas propostas metodologicas de aprendizagem corn a maior urgencia, porque os 
professores que deixam os bancos academicos nao estao preparados para uma nova 
proposta educacional. Nao adianta apresentarem urn discurso avancado que nab se 
operacionaliza nas praticas propostas por estas fundamentacoes teoricas. Corn tal formacao 
os professores nab conseguem transversalizar teoria e pratica. 

Para trabalhar com a proposta pedag6gica do Projeto Estadual é preciso que o 
professor se coloque, tambern, como urn aprendiz; naturalmente ele tern maior dominio de 
contelidos, ele é o aprendiz mais experiente, mas tambem o seu aluno tem seus saberes, e 
sab esses saberes que deflagarao o trabalho do professor. 

A proposta pedag6gica do Projeto Estadual de Informatica na Educacao pode 
alavancar as grandes inovaciies de que a educacao contemporanea necessita, porque corn a 
informatica educativa, corn o acesso as redes teleinformacionais nao é possivel trabalhar 
corn uma estrutura fechada de construcao de conhecimento, a propria crianca vai exigir e ate 
direcionar as mudancas. 

As escolas quando aderiram ao Projeto Estadual, ern outubro de 1997, 
apresentaram seus pr6prios projetos para a utilizacao da informatica educativa. Foram 
recebidos 638 projetos, dos quais foram selecionados 378, considerando-se que o RGS 
receberia 6.060 computadores (alem dos perifericos) e que a Comissao Estadual definiu 
que um laboratorio de informatica educativa de escola, para o adequado trabalho da nossa 
proposta pedag6gica, deveria ter 15 micros e perifericos, uma vez que as classes das 
escolas pablicas tem, em media, cerca de 30 alunos. Os professores multiplicadores 
quando trabalharem corn estas escolas trabalharao corn o projeto pedagogico da escola, corn 
a realidade de cada escola,com as espectativas de aprendizagem de cada comunidade 
escolar, mantendo, entretanto a proposta pedag6gica do Projeto. 

O trabalho corn a informatica é uma exigencia dos alunos, da comunidade escolar; 
como ignorar o computador, a Internet, a televisao, o video? A realidade da vida 
contemporanea tem que fazer parte da vida da escola, mas usados adequadamente... 

O desejo de ter o computador na escola leva as unidades escolares a efetivarem 
acordos com empresas privadas de informatica, levando-as para dentro da escola, onde, 
utilizando os recursos da escola (como salas, luz), dao aulas de informatica tecnicista para 
os alunos chegando a cobrar R$ 25,00, R$ 30,00 por Ines de cada crianca. Naturalmente as 



escolas ocultam estas situagoes. A CATE esta, presentemente, realizando urn levantamento 
nas escolas da Rede Estadual, a fim tracar urn panorama destas situagoes. 

E muito dificil implantar urn Projeto de tal envergadura corn o arcaismo da estrutura 
administrativa vigente, tanto no nivel federal, quanto no nivel estadual. As estruturas 
gerenciais estao obsoletas, os processos burocraticos engessam as iniciativas inovadoras. 0 
tempo que a burocracia centralizadora consome acaba inoperando os projetos. Esta é uma 
questao muito sena em nosso pais. 

Neste Projeto, toda a infra-estrutura dos NTEs é de responsabilidade do Estado. 
Esta foi uma situacao de dificil solucao, pois o NTE necessita de cerca de 5 salas, para 
abrigar 2 laboratorios, 1 sala base, 1 sala para estudos e reunioes e 1 sala para 
administracao, alem, aqui no RGS, de uma telesala, para a capacitacao de professores na 
area da televisao e video. Alguns NTEs (notadamente os que eram sedes de CIEDs) ja 
possuiam televisores e videos, que passaram a integrar os NTEs. Esses equipamentos, 
entretanto, ja estao bastante desgastados, por esta razao, estao sendo adquiridos 
equipamentos novos (televisores, videocassetes e antenas parabolicas). Este espaco fisico 
foi muito dificil de ser encontrado, pois, na realidade, é uma pequena escola... Os espacos 
tambem precisaram ser adaptados, colocar divisorias, gradeamento, alarmes, pintura, entre 
outros, alem da adaptacao da rede eletrica e instalacao da rede logica. 0 MEC é responsavel 
pelo encaminhamento dos equipamentos para telematica. 

Para o desenvolvimento do Projeto foram firmados dois convenios corn o MEC. 
No primeiro convenio, o MEC responsabilizou-se pelo pagamento do Curso para os 
professores multiplicadores para os NTEs da P etapa e parte da hospedagem, alimentacao e 
locomocao dos professores (o estado tambem participou neste aspecto); o segundo 
convenio foi mais abrangente, foi possivel realizar algumas adaptacOes que ainda faltavam, 
alem da capacitacao, nticleo central do documento, incluindo alem da capacitacao dos 
professores multiplicadores dos NTEs da etapa, a dos professores das escolas. Tambem 
foi realizado urn Forum de Debates entre os Professores Multiplicadores dos NTEs, em 
agosto p.p., corn recursos deste convenio, e que foi da maior relevancia, uma vez que os 
NTEs ja estavam em plena atuacao e era necessaria uma discussao e avaliacao sobre esta 
Ka°. Aqui no RGS estamos enriquecendo o espaco dos NTEs corn uma pequena biblioteca 
corn obras sobre educacao, telematica e multimidia, nao so, para utilizacao dos professores 
multiplicadores, mas tambem dos professores em capacitacao e outros professores 
interessados. Tambem esta sendo formado urn acervo de videos educacionais para este 
mesmo fim. Assim, os nossos NTEs tern uma infra-estrutura bastante qualificada para a 
atuacao dos professores multiplicadores e para a capacitacao de professores das escolas. 

os NTEs contam, tambem, corn tecnicos (em media urn tecnico para cada NTE), 
cuja formacao em Curso Avancado de Informatica concluiu-se ern outubro p.p., para 
atendimento das questoes tecnicas de manejo de maquinas e rede no NTE e nas escolas de 
abrangencia de cada Nticleo. 0 Curso foi oferecido pelo MEC e a hospedagem, alimentacao 
e transporte deste funcionarios foram de responsabilidade do Estado. 

Outra questao complicadora sao as mudancas governamentais, corn a introducao de 
posturas polfticas e alteracao de prioridades de cada administracao. No caso da informatica 
educativa existe, tambem, dificuldades de entendimento da proposta pedagOgica e da 
metodologia que carrega junto esta proposta e todas as inovacties que ela introduz. A escola 
precisara renovar toda a sua estrutura para a adocao desta proposta que, certamente, ira 
destruir os curriculos fechados. Veja, entao, que grande transformacao sera necessaria na 
escola. 

A Constituinte Escolar, em desenvolvimento nesta administracao, preve o resgate 
da acao da escola e de suas praticas pedagogicas que alcancaram sucesso, para encaminhar 
as transformacoes necessarias na educacao que a escola oferece a seus alunos e a sua 
comunidade escolar, estando, portando, direcionando awes que estao previstas na proposta 
pedag6gica do Projeto Estadual de Informatica na Educacao. 
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Observacao na Escola Municipal Joao Goulart, de Novo Hamburgo 
Dia 06 de julho de 1999 

Reuniao corn o Coordenador/Professor do Laboratorio de Informatica e professoras. Elas 
chegaram e foram abrindo programas como mega-logo e power-point enquanto nao 
comecava a reuniao. 
0 Coord. do Laboratorio pede para comecar ee que "desliguem tudo isso ai...", o que 
prontamente todas fazem. 
Ele diz que tem 1 h e 30 min. e sugere trabalho no power-point, como foi combinado. 
Pede que escolham urn tema em comum. Professora comenta "Festa de Sao Joao" pela 
proximidade da festa na escola. 
0 Coord. do Laboratorio pergunta se fardo um grupo grande ou varios pequenos. Ele 
pede que lembrem o que foi combinado, de trabalhar como se tivessem em turma(de sala 
de aula), todos juntos. Listam diversos temas: Folclore, Festa Junina, Etnias, Dia dos Pais, 
Sistema Solar. 
0 Coord. do Lab. comenta "Vamos eleger um tema. Eu pensei em sistema solar porque ja 
tem material aqui a disposicao. Se vocess escolherem outro tema, acredito que é porque 
trouxeram material sobre ele, conforme combinado." As professoras escolhem o tema 
Festa de Sao Joao. 
0 Coord. do Lab. continua "Podemos fazer estas perguntas corn os alunos: 
• 0 que dd para fazer?(pensar coin os recursos da palavra). Se é so para colocar 

informacOes, o word td born. Da para escanear? Pq nao usar a redo? Se é no power-
point, podemos pensar: 

• apresentacao 
• corn som de rojao 
• escrita 

• o que é folclore? 
• origem 
• caractcristicas 
• linguagem de folclore 
• folclore # tradicao 
• crendices 
• brincadciras 
• fabulas 

• construir personagens 
• falas dos personagens 

• mnsicas 
• versos 

• voz gravada 
• fundo musical 

• proverbios 
• imagem e som 

Uma professora sugere que tudo pode ser feito por grupos de interesse, como ela ja faz 
em seu planejamento pedagogic°. 



Outra profa. ao  mesmo tempo em que escuta, mexe na Internet, dando a impressao de nao 
estar interessada no assunto, pois ja tem este conhecimento. 
0 Coord. do Lab. preocupa-se em mostrar coma listar o roteiro de estudo, passo-a-passo. 
Sugere que cada duplaltrio de professoras desenvolva um trabalho no power-point corn 
pelo menos urn item possivel de ser desenvolvido corn este tema. Ele comenta que é 
precise, pensar no tempo de duracao dos projetos quando desenvolvidos corn os alunos. 0 
Coord. do Lab. pergunta o que é preciso saber sobre a maquina. Ele mesmo responde: 

recursos da maquina. Tenho que aprender a salvar, gravar, tocar o som, escanear, 
usar a internet...Preciso saber como inserir os objetos no Power-point, como copiar e 
colar. Estes sao pre-requisitos para chegar la". 
Ele continua "0 que é melhor para os alunos: aprenderem isto(os recursos da maquina) 
primeiro ou fazerem as duas coisas ao mesmo tempo? "Fazerem as duas coisas ao mesmo 
tempo" seria conhecer os recursos da maquina enquanto desenvolvem o projeto/tema 
cscolhido. Professoras respondem: 
• Ir fazendo e aprendendo; 
• A gente so aprende o que necessita; 
• Para o prof é importante saber tudo antes para saber o que usar corn os alunos; 
• Explorar tal recurso para empregar no que?; 
• Se nao tem intervened° do prof, (o aluno)nao vai adiante 
• Nao é aprender o recurso, mas é eles(alunos) poderem fazer alguma coisa neste 

sentido. 
0 Coord. do Lab. faz novamente a mesma pergunta: "Fazer os dois juntos, ou urn de cada 
vez?" Professoras respondem: 
• Alguem deve saber tudo o que tern de recurso; 
• Tem o programa e explora. Pode apertar tudo; 
• A exploracao eu acho que deve ser livre; 
• Quando do tiver que exigir mais numa atividade intelectual nao pode ser so exploracao 

por exploracao; 
• Em outro momento pode passar por todas as atividades exploratorias: gravar, etc., mas 

sabendo que tern que fazer I criacao. 
0 Coord. do Lab. refaz sua pergunta: "Mas se tivesse que chegar ern urn projeto como 
esse, como fariamos?" Professoras respondem: 
• Uma dupla faz uma coisa... 
• Cada dupla faz uma parte e apresenta para o resto do grupo... 
• Se terminou o que fazer, pode fazer mais... 
0 Coord. do Lab. sugere que no futuro sentara corn as professoras para ver os recursos 
do computador e para planejar o pedagogic° junto. Ou seja, aceita a sugestao ja sugerida 
informalmente pelas professoras. Finaliza dizendo que e importante partir do que os 
alunos podem fazer. 
As professoras em duplas/trios desenvolvem um pequeno projeto sobre o tema Sao JoaO 
utilizando varios dos recursos do power-point agora conhecidos. Perguntam suas duvidas 
ao Coord. ou para as colegas que tern o conhecimento de que precisam. No final, 
apresentam suas criacoes para todos. 0 clima é de alegria, descontracao, entusiasmo. 
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MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 

GABINETE DO MINISTRO 

Portaria N° 522, de 9 de Abril de 1997 

0 MINISTRO DE ESTADO DA EDUCACAO E DO DESPORTO, no uso de suas 
atribuicaes legais, resolve 

Art. 1° Fica criado o Programa Nacional de Informatica na Educacao - ProInfo, com a 
finalidade de disseminar o uso pedagogico das tecnologias de informatica e telecomunicacOes nas 
escolas pnblicas de ensino fundamental e medio pertencentes as redes estadual e municipal. 

Paragrafo Onico. As awes do ProInfo sera() desenvolvidas sob responsabilidade da 
Secretaria de Educacao a Distancia deste Ministerio, em articulacao com as secretarias de educacao 
do Distrito Federal, dos Estados e dos Municipios. 

Art. 2° Os dados estatisticos necessarios para planejamento e alocacdo de recursos do 
ProInfo, inclusive as estimativas de matricula, terao como base o censo escolar realizado anualmente 
pelo Ministerio da Educacdo e do Desporto e publicado no Diana Oficial da Uniao. 

Art. 3° 0 Secretario de Educacao a Disfancia expedird normas e diretrizes, fixara criterios de 
operacionalizacao e adotard as demais providencias necessarias a execucao do programa de que trata 
esta Portaria. 

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao. 

 

PAULO RENATO SOUZA 

 



CRONOGRAMA 
ORDEM ETAPAS DO PROINFO REALIZADO 

EM 
PREVISTO 

PARA 

01 Instituicao dos Comites Estaduais de Informatica na Educacao 11/96 *.* 

02 Estabelecimento das Diretrizes dos Projetos Estaduais 11/96 *** 

03 Projetos Estaduais de Informatica na Educagao 01/97 **. 

04 Audiencia PUblica 05/97 . 

05 Publicagao do 1° Edital - Licitagao Nacional para aquisigao de 100 conjuntos 
(2.500 microcomputadores e outros equipamentos de informatica) 

06/97 .. 

06 Adesao e sale* de aproximadamente 6.000 escolas aos Programas Esta- 
duais de Informatica na Educacao 

08/97 

07 Publicagao do 2° Edital - Licitagao Internacional para aquisigao de 27.500 
microcomputadores e outros equipamentos de informatica 

08/97 

08 Capacitagao de pelo menos 300 multiplicadores para os NTE 10/97 

09 Publicacao do 3° Edital - Licitagao Internacional para aquisicao de ate 75.000 
microcomputadores e outros equipamentos de informatica 

10/97 

10 Implantagao de 100 NTEs (Nbcleos de Tecnologia Educacional, pelo menos 
urn por estado, incluindo ligacao corn a Internet) 

10/97 

11 Capacitacao de pelo menos 5.000 professores 12197 
13 Capacitagao de pelo menos 350 tecnicos de informatica 12197 
14 lnstalacao de pelo menos 24.000 computadores nas escolas 

selecionadas 
12/97 

15 Implantagao de urn sistema de acompanhamento e avaliacao do 
programa, incluindo definicao de indicadores de desempenho, metodologia 
para avaliagao do impacto da tecnologia no processo de ensino-
aprendizagem 

12/97 

16 Definicao de uma politica de incentivo a producao de software 
educacional em portugues para os ensinos fundamental e medio 

12197 

17 Implantacao de mais 100 NTEs (incluindo interligacao Internet) 12/98 
18 Capacitagao de mais 10.500 professores 05/98 
19 Instalacao de mais 38.000 computadores nas escolas selecionadas 06/98 
20 Elaboracao do 1° relatorio de avaliacao do programa 06/98 
21 Capacitagao de mais 500 multiplicadores 06/98 
18 Capacitacao de mais 10.500 professores 12/98 
19 Instalagao de mais 38.000 computadores nas escolas selecionadas 12/98 
22 Elaboragao do 2° relatorio de avaliacao do programa 12198 

PARCERIAS: As etapas do Prolnfo sera° realizadas atraves das seguintes parcerias: 
• Universidades Federais e Secretarias Municipais de Educagao (Estaduais e algumas Municipais); 
• Govemos Estaduais, atraves das Secretarias de Educacao; 
• Govemos Municipais e Escolas Publicas; 
• Govemos Estaduais, atraves de Universidades; 
• Setor Administrativo do MEC (SAA) e Fomecedores; 
• USP, Institute Of Education (London University) e DEMECs; 
• MCT e CNPq 

E 



DISTRIBUICAO DE QUOTAS POR ESTADO 
CENSO EDUCACIONAL DE 1996 

OF % N° ESCOLAS 
>150 ALUNOS 

% N° 
MATRICULAS 

MEDIA QUANTITATIVOS 

DF 0,93% 1,17% 1,05% 1.050 
GO 3,75% 3,25% 3,50% 3.500 

MS 1,45% 1,32% 1,38% 1.380 

MT 1,74% 1,53% 1,64% 1.640 

CENTRO-OESTE 7,87% 7,27% 7,57% 7.570 

AL 1,60% 1,46% 1,53% 1.530 

BA 9,30% 8,52% 8,91% 8.910 

CE 4,18% 4,27% 4,22% 4.220 

MA 4,16% 3.87% 4,02% 4.020 

PB 2,26% 1,89% 2,07% 2.070 
PE 4,48% 4,93% 4,71% 4.710 

PI 2,05% 1,71% 1,88% 1.880 
RN 1,96% 1,66% 1,81% 1.810 
SE 1,11% 1,13% 1,12% 1.120 

NORDESTE 31,11% 29,44% 30,27% 30.270 

AC 0,41% 0,38% 0,40% 400 
AM 1,36% 1,71% 1,54% 1.540 
AP 0,31% 0,35% 0,33% 330 
PA 3,91% 4,23% 4,07% 4.070 
RO 0,74% 0,86% 0,80% 800 
RR 0,19% 0.20% 0,20% 210 
TO 1,24% 1,06% 1,15% 1.150 
NORTE 8,18% 8,81% 8,49% 8.500 

ES 1,86% 1,86% 1,86% 1.860 
MG 11,47% 11,38% 11,43% 11.430 
RJ 6,69% 5,88% 6,28% 6.280 
SP 15,79% 21,15% 18,47% 18.470 
SUDESTE 35,83% 40,27% 38,04% 38.040 

PR 7,04% 5,84% 6,44% 6.440 
RS 6,73% 5.39% 6,06% 6.060 
SC 3,25% 2,98% 3,12% 3.120 
SUL 17,02% 14,21% 15,62% 15.620 

BRASIL 100,00% 100,00% 100,00% 100.000 

F 



ESTIMATIVA DE CUSTOS 

ITEM 
QTD US$ x 1,000,000 % CUSTO 

TOTAL 1997 1998 97- 
98 

A B C D E=100(D/476 
) 

1. CAPACITAcA0 E SUPORTE 
1.1 Hardware e Software Operacional para NTE 5.000 6.0 3.0 9.0 1,89% 
1.2 Custeio de NTE 200 4.6 10.4 15.0 3,15% 
1.3 Formacao de multiplicadores 300 2.0 2.0 0,42% 
1.4 Formacao de Suporte Tecnico p/Escolas 6.000 6.0 4.0 10.0 2,10% 
1.5 Custeio dos Multiplicadores 300 0.4 0.6 1.0 0,21% 
1.5 Custeio Suporte Tecnico 6.000 20.0 70.0 90.0 18,91% 
1.6 Capacitacao Professores 25.000 40.0 35.0 75.0 15,76% 
1.7 Reciclagem, Formacao e Capacitacao 31.300 16.0 16.0 3,36% 

SUBTOTAL: 79.0 139.0 218.0 45,80% 

2. SISTEMAS DE INFORMATICA 
2.1 Hardware e Software Operacional para Escolas 100.00 

0 
103.0 77.0 180.0 37,82% 

2.2 Consultoria 6.0 4.0 10.0 2,10% 
2.3 Telecomunicacoes 8.0 12.0 20.0 4,20% 
2.4 Suprimentos 4.0 6.0 10.0 2,10% 

SUBTOTAL: 121.0 99.0 220.0 46,22% 

3. OUTROS INVESTIMENTOS 
3.1 Adaptagaes fisicas e cabeamentos 20.0 10.0 30.0 6,30% 

SUBTOTAL: 20.0 10.0 30.0 6,30% 

4. CUSTEIO EQUIPES 
4.1 Equipe MEC 1.0 1.0 2.0 0,42% 
4.2 Equipes Estaduais 2.0 4.0 6.0 1,26% 

SUBTOTAL: 3.0 5.0 8.0 1,68% 

CUSTO TOTAL ESTIMADO 223.0 253.0 476.0 100,00% 



A Resumo dos investimentos realizados pelo 
PROINFO, 1997/99 

UNIDADE DA 
FEDERAcA0 

GASTOS COM 
CAPACITAQA0 

HARDWARE, 
SOFTWARE E 

DESENV. 
INSTITUCIONAL 

TOTAL DOS  
INVESTIMENTOS PARTICIPA00 

DF 225.03 987.33 1.212.36 1.05% 
GO 754.18 3.291,09 4.045,27 3.50% 
MS 306.04 1.297.63 1 603.67 1.38% 
MT 315.87 1.542.11 1.857,98 1.64% 

CENTRO-OESTE 1.601.12 7.118,16 8.719.28 7,57% 
AL 153.84 1.438,68 1.592.52 1,53% 

BA 1.311.26 8.378.18 9.689.44 8,91% 
CE 741,42 3.968,12 4.709,54 4,22% 
MA 468.10 3.780.05 4.248.15 4.02% 
PB 464,78 1.946.45 2.411,23 2.07% 

PE 1.358,23 4.428.87 5.787,10 4,71% 
PI 351.92 1.767, 79 2.119, 71 1,88% 

RN 222.53 1.701.96 1.924,49 1.81% 
SE 216,12 1.053,15 1.26927 1,12% 

NORDESTE 5.288,20 28.463,24 33.751.44 30,27% 
AC 82.17 376,12 458.29 0.40% 
AM 206,98 1.448,08 1.655.06 1,54% 
AP 78 . 14 310.30 388,44 0.33% 

PA 879,36 3.827,07 4.706.43 4,07% 

RO 105.22 752.25 857,47 0,80% 
RR 71,23 188.06 259.29 0.20% 
TO 125.37 1.081.36 1.206, 73 1,15% 

NORTE 1.548.47 7.983,25 9.531,72 8.49% 
ES 300.22 1. 748,98 2.049,20 1.86% 

MG 1.647.51 10.747, 77 12.39528 11,43°k 
RJ 1.014.32 5.905 .16 6.919,48 6,28% 
SP 2.598.91 17.367.56 19.966.47 18.47% 

SUDESTE 5.560.96 35.769,47 41.330,43 38,04% 
PR 967,56 6.055.61 7.023,17 6,44% 

RS 724,65 5.698.29 6.422.94 6,06% 

SC 717.84 2.933.77 3.651.61 3.12% 
SUL 2.410.05 14.687.67 17.097.72 15.62% 

BRASIL 16.408,80 94.031.20 110.440,00 100,00% 
OBS.: Investimentos de R$ 65.8 milhOes para hardware, em processo de execucao 
fisica e financeira neste exercicio. 



NUCLEOS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - PRIMEIRA ETAPA 

UNIDADE 

NTE Porto Alegre I 

Rua Vigario Jose Inacio, 730 — Centro 

CEP 90020-110 - PORTO ALEGRE — RS 

NTE Vale dos Sinos 

Rua Cinco de Abril, 280 - Rio Branco Fone: 594-91.62 

CEP: 93.310-070 - NOVO HAMBURGO — RS 

NTE Regiao Sul 

Rua Olenka L. S. Rassier, 20 — Fragata Fone: (0532) 71-19.99 

CEP: 96040-490 — PELOTAS — RS 

NTE Missoes 

R.Barao do Triunfo, 264 Fone: (055) 312-67.55 

CEP 98.803-360 — SANTO ANGELO — RS 

NTE Fronteira Oeste 

Rua Gen. Daltro Filho, 1960 Fone: (055) 243-18.40 

CEP 97.577-230 — SANTANA DO LIVRAMENTO — RS 

NTE Regiao da Producao I 

Rua Epitacio Pessoa, s/n.° Fone: (054) 331-22.71/331-25.07 

CEP: 99.500-000 — CARAZINHO — RS 



NOCLEOS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - SEGUNDA ETAPA 

UNIDADE 

NTE Porto Alegre II 

Rua Angelito Asmuz Aiquel, 125 — Bairro Boa Vista 

91340-000 - PORTO ALEGRE — RS Fone: (051) 328-12.38 

NTE Regiao da Serra 

Av. Julio de Castilhos, 3947 — Bairro CinqUentenario 

CEP: 95.010-005 - CAXIAS DO SUL — RS Fone: (054) 225-17.77 

NTE Regiao da Producao II 

Av. Pres. Vargas, 100 — Sala 203 — Centro Fone: (054) 311-41.22 

99070-000 — PASSO FUNDO — RS 

NTE Regiao Metropolitana 

Av. dos Ciprestes, s/n.° - Castelo Branco Fone: (051) 488.1590 

94020-470 - GRAVATAI — RS 

NTE Regiao do Litoral 

Rua Marques do Herval, 333 Fone: (051) 663-16.38 

95520-000 - OSORIO — RS 

NTE Regiao Central 

Avenida Rio Branco, 66 — Centro Fone: (055) 222-40.25 

97010-420 - SANTA MARIA — RS 

J 



QUADRO SINTESE DE ABRANGENCIA DO 

PROJETO ESTADUAL DE INFORMATICA NA EDUCACAO 

NTEs N° de Escolas N° de 
Escolas 
p/Etapa 

N° de 

Localidade I 	Etapa Rede 
Estadual 

Rede 
Munic. 

Sub- 
Totais 

1 a  2a  3a  Municipios 

Porto Alegre* 1a e 2 3  32 18 50 20 30 14 

1 

Carazinho 1 a  22 7 29 11 18 15 

Caxias do Sul 2 a  21 13 34 34 16 

Gravatai 2 a  5 4 9 t  t 	9 4 

Novo Hamburgo 1 a  28 53 81 34 47 16 

Osorio 2 a  10 2 12 12 8 

Pelotas 1 a  9 2 11 3 8 3 

Passo Fundo 2 a  29 8 37 37 20 

Santo Angelo 1 a  44 6 50 20 30 26 

Santana do 
Livramento 

1a 11 0 11 4 7 7 

Santa Maria 2 a  34 20 54 54 16 

Totals 12 NTEs 248 133 378 92 140 146 145 

* Porto Alegre tera 2 NTEs. 



LOCALIZAcA0 DOS NTEs NO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL 

L 
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QUADRO GERAL DA CAPACITA00 DE PROFESSORES DAS 
ESCOLAS/RS 
PERIODOS: novembro/98 a agosto/99 
NTEs la Etapa 

NTE CARGA HORARIA N° PROFESSORES N° ESCOLAS i N° MUNICIPIOS 
NTE POA I 
(Porto Alegre/RS) 

200 horas 53 31 14 

NTE Regido da 
Producao I 
(Carazinho/RS) 

336 horas 46 26 15 

NTE Vale do Sinos 
(Novo 
Hamburgo/RS) 

760 horas 104 64 15 

NTE Regiao Sul 
(Pelotas/RS) 

400 horas 46 11 03 

NTE MissOes 
(Santo Angelo/RS) 

500 horas 100 24 1 	13 
i 

NTE Fronteira 
Oeste (Santana do 
Livramento/RS) 

240 horas 	 40 19 
. 
1 	07 

NTEs 2' Etapa 
NTE CARGA HORARIA 	N° PROFESSORES N° ESCOLAS N° MUNICIPIOS 
NTE Regiao da 
Producao II 
(Passo Fundo/RS) 

80 horas 45 40 20 

NTE Regiao da 
Serra 
(Caxias do Sul/RS) 

120 horas 19 19 15 

NTE Regido Central 
(Santa Maria/RS) 

280 horas 60 	 58 	 16 

NTE Regido 
Metropolitana 
(Gravatai/RS) 

80 horas 30 09 04 

NTE Regido do 
Litoral 
(Osorio/FtS) 

80 horas 27 14 08 

NTE POA II 
(Porto Alegre/RS) 

Iniciada a capacitacdo em setembro/99 	 02 

Sintese NTEs e r Etapas 
Globalizacao 3.076 570 315 132 

0 
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