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RESUMO 

 
 
A pesquisa teve como objeto de estudo o Núcleo de Tecnologia Educacional 
(NTE-6), localizado no município de Jequié, estado da Bahia. Criados pelo 
Ministério de Educação (MEC) em 1997, como instância do Programa Nacional 
de Informática na Educação (Proinfo), os Núcleos atualmente são coordenados 
pelo Instituto Anísio Teixeira (IAT). Os objetivos propostos foram: analisar o 
papel atribuído aos NTEs nas políticas públicas de formação de professores no 
estado da Bahia; analisar as ações de formação do NTE ao longo de sua história 
e as ações do NTE-6 em relação à formação de professores de Ciências. Os 
fundamentos teóricos da pesquisa consistiram de uma concepção crítica 
proposta por Henry Giroux, que aponta os professores como intelectuais 
transformadores, capazes de posicionar-se politicamente sobre o seu trabalho, 
de forma crítica, reflexiva, visando mudanças na sociedade. Baseou-se, também, 
em autores que discutem formação de professores e Ensino de Ciências. Os 
dados foram coletados em documentos, formulários e nas entrevistas 
semiestruturadas, realizadas com os sujeitos da pesquisa – coordenadores, 
formadores e professores cursistas do NTE-6. Os eixos temáticos definidos para 
o processo de análise foram considerados com base nos objetivos propostos: (1) 
NTE como política de formação de professores; (2) ações do NTE para formação 
de professores; (3) contribuições do NTE para a formação de professores de 
Ciências. Os resultados indicam que o NTE, como parte de uma política de 
formação de professores, trouxe contribuições para o conhecimento básico do 
uso do computador e de outras tecnologias que foram chegando às escolas. Em 
relação ao Ensino de Ciências, conclui-se que as ações desenvolvidas com a 
participação do NTE foram significativas para o aprendizado dos professores, 
especificamente em relação ao conteúdo da matéria a ser trabalhada em sala de 
aula no ensino da disciplina Física. 
 
Palavras-chave: Políticas públicas. Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE). 
Formação de professores. Ensino de Ciências. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 
This research aims to study the Educational Technology Center (NTE) created 
by the Ministry of Education and Culture in 1997 as instance of the National 
Program for Computing in Education (in Portuguese - Proinfo) and currently 
coordinated by Anísio Teixeira Institute located in the city of Jequié in the state 
of Bahia. The objectives were: to analyze the (NTE)  role on  public policies of 
teacher training in the state of Bahia; training actions of (NTE)  throughout its 
history; and the actions of NTE-6 for the training of science teachers. The 
theoretical foundations of the research consisted of critical design proposal by 
Henry Giroux that points out that teachers as transformative intellectuals, able 
to position politically, on their work critically, reflective, seeking changes to 
society. This research also had as fundamental bases authors who discuss 
teacher education and science education. Data were collected through 
documents, forms and semi-structured interviews and the subjects of the 
research were the coordinators, trainers and course participants teachers. The 
themes set for the review process were considered based on the proposed 
objectives: (1) NTE as teacher training policy; (2) NTE actions for teachers 
training; (3) NTE contributions to the training of science teachers. The results 
showed that the NTE as part of a teacher training policy has brought 
contributions to both the basic knowledge of computer use as well as to the 
other technologies that were coming to schools. In relation to science education, 
it is concluded that the actions developed with the participation of NTE were 
significant for teachers’ learning, specifically in relation to the content of the 
material used in the Physics classes teaching. 

Key words: Public Policies, Educational Technology Center (NTE), Teachers 
training, Science Teaching.  
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MEU PERCURSO ATÉ A CONSTRUÇÃO DESTE TRABALHO 

 
 

A minha trajetória como profissional de educação começou no ano de 

1983, quando ingressei no segundo ano de formação para o Magistério no 

Instituto de Educação Régis Pacheco na cidade de Jequié. Naquela época, 

cursava-se o primeiro ano do ensino médio, chamado básico, e somente depois, 

no segundo ano, é que se fazia a opção para um curso profissionalizante. Ainda 

não muito convicta de ter feita a escolha certa, estava começando a trilhar meus 

caminhos rumo a uma formação docente. 

Durante o período do curso, vivenciei momentos de experiências, tanto 

com crianças, quanto com adolescentes. No entanto, foi durante o estágio 

supervisionado que comecei a compreender a relação entre professor e aluno e 

entre ensino e aprendizagem. 

No início do ano de 1985, após a conclusão do curso de Magistério, 

imaginei que não poderia parar por ali. Prestei vestibular para o Curso de 

Licenciatura em Ciências na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB), Campus de Jequié, porém não fui aprovada. Comecei a estudar num 

cursinho de pré-vestibular e, no ano seguinte, ingressei no ensino superior. 

Passei por muitas dificuldades com as Ciências Exatas em consequência da 

minha formação anterior; todavia, com o passar do tempo, as dificuldades 

foram sendo superadas. 

Em 1988 prestei concurso para a Secretaria Municipal de Educação do 

Munícipio de Jequié e, no ano seguinte, comecei a atuar como professora do 

ensino fundamental I. Mesmo sem ter concluído a graduação, no ano seguinte 

(1989) comecei a lecionar Matemática no ensino fundamental II. 

Convicta de que estava no caminho certo quanto à minha escolha 

profissional, comecei a enfrentar os desafios, pois trabalhava no turno noturno, 

numa escola de periferia e lecionava a disciplina Matemática. Deparei-me com 

alunos, na grande maioria, oriundos da classe trabalhadora e que me 

desafiavam a cada momento a buscar uma aprendizagem matemática de forma 

contextualizada. Começava a acreditar e a defender que, no espaço escolar, é 
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possível, sim, o professor deixar suas contribuições na formação de indivíduos 

críticos e conscientes do seu papel na sociedade. 

Permaneci até o ano de 1991, quando iniciei a minha atuação como 

professora da rede estadual e, por questões pessoais, preferi continuar 

trabalhando no comércio no turno diurno e, na rede estadual, no período 

noturno. Nesse período, já havia concluído a Licenciatura Curta em Ciências e, 

por opção, não prossegui na Licenciatura Plena. 

No ano de 1993, retornei à universidade sem prestar vestibular e optei 

por cursar Licenciatura Plena em Ciências com Habilitação em Biologia. Nesse 

mesmo ano, percebi também que deveria engajar de vez na educação e comecei 

a atuar com uma jornada de 40 horas semanais de trabalho e, no turno noturno, 

dei continuidade ao curso de Licenciatura. Foram mais quatro anos para 

concluir a graduação. Naquele período, não havia licença para que o professor 

se afastamento para avançar em seus estudos. 

Por conta de alguns períodos de greve dos professores e por cursar 

poucas disciplinas por semestre, concluí a graduação em outubro de 1996 e, em 

março do ano seguinte, comecei a fazer Especialização em Conservação, 

Preservação e Manejo de Recursos Naturais, na mesma instituição. Em 2005, 

retornei à UESB para cursar outra Especialização correlata com a primeira, 

denominada Ecologia com ênfase em ecossistemas do semiárido baiano. Nesse 

período, foram incorporados aos currículos escolares temas relacionados com 

problemas ambientais, daí o meu interesse em participar desses cursos. 

Em conformidade com as políticas públicas de formação de professores 

fui contemplada com a liberação parcial da minha carga horária, o que 

significou um avanço na valorização do profissional de educação. 

A conclusão desta Especialização aconteceu no ano de 2006 e, neste 

mesmo, ano me senti desafiada a cursar uma terceira Especialização em 

Tecnologias em Educação. Ao término desta especialização seria removida para o 

Núcleo de Tecnologia Educacional. Mesmo com uma jornada de 60 horas 

semanais pelo fato de ter retornado à rede municipal por meio de concurso 

público no ano de 2001, considerei como um desafio, porque restavam apenas 

algumas horas da noite e os finais de semana para estudar. A conclusão foi 
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efetivada em novembro de 2007 e, em decorrência de alguns entraves de ordem 

administrativa, a remoção para o Núcleo aconteceu em março de 2009. 

A minha opção em trabalhar no NTE deu-se em virtude da minha 

trajetória ao longo da década de 2000, como professora cursista frequente dessa 

instituição. Além disso, inquietava-me constatar a falta de uso das tecnologias 

nas escolas, especificamente nas disciplinas relacionadas com o Ensino de 

Ciências. Defendo que a utilização da tecnologia como mero recurso 

pedagógico não é garantia de aprendizado, mas, pelo fato da existência nas 

escolas, faz-se necessário que os professores utilizem-a como facilitadora do 

aprendizado, da mesma forma que outros recursos são utilizados com 

frequência na escola. 

Por muitas vezes, quando estava no NTE atuando como formadora, 

surgiram discussões sobre a relevância da participação dos professores em 

cursos de formação continuada. A ideia dos professores cursistas era que esses 

cursos garantem um retorno financeiro na carreira, mas também ajudam a 

melhorar a prática pedagógica. E foi numa dessas conversas que me deparei 

com muitas interrogações acerca do que realmente seja formação continuada 

para o profissional da educação. Essas questões se intensificaram a partir do 

momento em que comecei a participar do Grupo de Estudos em Formação de 

Professores de Ciências (FACI) em 2011, onde se discutem questões 

relacionadas com a formação de professores.  

Ao ingressar no Programa de Pós-Graduação, Mestrado Acadêmico, em 

Educação Científica e Formação de Professores, em 2013, as discussões sobre a 

formação de professores se ampliaram e percebi que estava além da minha 

formação e atuação. Originou-se, assim, a pretensão de analisar o papel 

atribuído ao NTE na formação de professores de Ciências na cidade de 

Jequié/BA. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, a temática políticas públicas tem sido destaque nas 

discussões que envolvem a educação. Mas o que vem a ser políticas públicas? 

Existe uma definição exata para essa expressão? 

Muller e Surel (2002 apud SILVA; PEREIRA 2013) consideram difícil 

defini-la em razão da polissemia do termo “política” e pelo fato de o próprio 

analista político ter dificuldade em informar se está ou não diante de uma 

política pública.  

São várias as definições. Azevedo (2003, p. 38 apud OLIVEIRA, 2015) 

considera que “política pública é tudo o que um governo faz e deixa de fazer, 

com todos os impactos de suas ações e de suas omissões”. O autor considera 

que, entre outras definições existentes, essa é a que melhor define as políticas 

públicas por conta de seu caráter didático. 

Considerando esta definição, compreende-se, então, que uma política é 

educacional quando o governo faz e deixa de fazer em relação à educação 

(OLIVEIRA, 2015). Deixar de fazer é também uma política. Inseridas no campo 

das políticas sociais, as políticas educacionais dizem respeito especificamente à 

educação escolar e abrange contextos relacionados com a educação. 

E, nesse contexto de educação escolar, encontram-se as políticas 

educacionais relacionadas com a formação de professores. De acordo com Gatti, 

Barreto e André (2011), pesquisas sobre a formação de professores têm 

aumentado nos últimos anos, principalmente, em relação à docência e à 

carreira. Segundo as autoras, deseja-se uma política direcionada para a 

valorização dos profissionais da educação, porque isso ainda não está 

acontecendo. 

Defende-se uma valorização que proporcione, principalmente, condições 

adequadas de trabalho, melhores salários e uma formação (inicial e continuada) 

de qualidade, capaz de superar o atual modelo de educação. Modelo que, em 

consonância com a literatura educacional, é denominado racionalidade técnica 

(DINIZ-PEREIRA, 1999) e que, segundo o qual, “o professor é visto como um 

técnico, um especialista que aplica com rigor, na sua prática cotidiana, as regras 
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que derivam do conhecimento científico e do conhecimento pedagógico” 

(DINIZ-PEREIRA, 1999, p. 111).  

Em oposição, Giroux (1997) sugere romper com esse modelo e melhorar 

a formação dos professores. O autor considera que o trabalho dos professores é 

um trabalho intelectual, e não puramente técnico, e que é preciso “encarar os 

professores como intelectuais transformadores” (GIROUX, 1997, p.161). 

Mesmo com toda ênfase no professor, como elemento central na 

dinâmica da educação, há muitas críticas em relação à falta de “participação dos 

professores na definição, implementação, acompanhamento e avaliação das 

políticas educacionais” (TORRES; LIMA, 2007, p 108). Segundo as autoras, essas 

políticas, especialmente aquelas vinculadas à formação docente, situam-se nos 

marcos das reformas educativas, na medida em que contribuem para 

transformar, aperfeiçoar e melhorar a ação pedagógica do professor. 

Considerando a formação de professores para o Ensino de Ciências, 

espera-se também uma formação nessa mesma perspectiva. Carvalho e Gil-

Perez (2003) consideram, como necessidades formativas fundamentais para o 

professor, o conhecimento referente à matéria a ser ensinada, o conhecimento 

teórico sobre as ciências e o conhecimento sobre a avaliação e os instrumentos 

que podem ser utilizados como indicadores de aprendizagem. 

Na consulta realizada no banco de teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)1, utilizando as 

expressões políticas públicas, Núcleo de Tecnologia Educacional, formação de 

professores e Ensino de Ciências, praticamente não foram identificados 

trabalhos na área de formação de professores de Ciências. 

A carência de estudos em relação às contribuições do NTE para o Ensino 

de Ciências contribuiu para a relevância do projeto intitulado “O Núcleo de 

Tecnologia Educacional no contexto das políticas públicas de formação de 

professores de Ciências”, que teve como pergunta norteadora: “Considerando o 

contexto atual das políticas de formação de professores, qual o papel que o NTE vem 

desempenhando em relação à formação de professores de Ciências?”. 

                                                           
1
 http://capesdw.capes.gov.br/   

http://capesdw.capes.gov.br/
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Este questionamento surgiu das dúvidas e incertezas que acompanham a 

pesquisadora, como professora, formadora e participante do Grupo de Estudos 

e Pesquisa em Formação e Atuação de Professores de Ciências, da realidade no 

trabalho no NTE 06 em Jequié com a formação de professores e das observações 

cotidianas e conversas informais com os professores no período de realização 

dos cursos. 

Esta dissertação encontra-se dividida em quatro capítulos.  

No capítulo I, situa-se o leitor com a apresentação dos aspectos teóricos e 

conceituais que conduzirão as discussões e compreensão da temática. Adota-se 

um referencial teórico para as políticas públicas; enfoca-se a formação de 

professores de maneira geral, aa abordagens que permeiam as práticas e 

políticas de formação, a formação continuada para o uso dos recursos 

tecnológicos e encerra-se o capítulo destacando a formação de professores para 

o Ensino de Ciências. 

O capítulo II destaca aspectos relacionados com a história da Informática 

da Educação do Brasil, começando pela inserção dos computadores na 

educação até os dias atuais com a chegada de outras tecnologias nas escolas. 

Apresenta alguns projetos desenvolvidos pelo Ministério da Educação, entre 

eles o Proinfo, responsável pela criação do NTE, objeto de estudo deste trabalho 

e outros projetos desenvolvidos pela Secretaria da Educação do Estado da 

Bahia. 

O capítulo III apresenta o caminhar metodológico utilizado na pesquisa, 

os trajetos percorridos, as dificuldades encontradas. Traz informações sobre as 

entrevistas, os documentos e os entrevistados. Explicita, ainda, os 

procedimentos utilizados para tratar os dados coletados. 

O capítulo IV prossegue com a análise das entrevistas e dos documentos, 

levando em consideração os objetivos propostos para a pesquisa, considerados 

como eixos de análises. 

Finalizando, tecem-se as considerações finais em relação à pesquisa, de 

acordo com os dados obtidos. Nesse momento, situa-se o leitor, retomando a 

questão que norteia a pesquisa. Posteriormente, fazem-se considerações acerca 

da extinção do objeto de estudo ocorrido durante a pesquisa. 



22 
 

CAPÍTULO 1  
REFERENCIAIS TEÓRICOS 

 

1.1 – Políticas públicas 
 

Embora bastante utilizada por diversas esferas da sociedade, a expressão 

política pública não é algo muito simples de se definir. Segundo Muller e Surel 

(2002 apud SILVA; PEREIRA 2013), a dificuldade deve-se à polissemia da 

palavra “política”. De acordo com estes autores, “esse termo cobre ao mesmo 

tempo a esfera da política (policy), a atividade política (politics) e a ação pública 

(policies)” (MULLER; SUREL, 2002, p. 2). Contudo, a dificuldade não se 

restringe à expressão, mas está, também, na identificação, pelo analista, de uma 

política pública.  

Sposito e Carrano (2003) a define como um conjunto de ações articuladas, 

que necessitam de recursos próprios, as quais envolvem uma dimensão 

temporal e apresentam alguma capacidade de impacto. Além disso, não 

significa apenas a implantação de serviços; compreende projetos de natureza 

ético-política e diversos níveis de relações entre o Estado e a sociedade civil. 

Portanto, está sujeita a conflitos entre os atores que disputam orientações no 

meio público e os recursos destinados à sua implantação. De qualquer forma, as 

políticas públicas estão voltadas para garantir os direitos sociais. 

No Brasil, os estudos sobre políticas públicas começaram a ter 

notoriedade a partir da década de 1980, quando houve a possibilidade de 

afirmação de um campo investigativo sobre essa temática, sobretudo vinculado 

à Ciência Política e à Sociologia (AZEVEDO, 1997).  

Segundo a autora, em relação às políticas educacionais, o campo de 

pesquisa vem se expandindo e se fortalecendo, principalmente, nos Programas 

de Pós-Graduação. Contudo, “é um campo relativamente novo e ainda não 

consolidado em termos de referenciais analíticos consistentes” AZEVEDO; 

AGUIAR, (2001b apud MAINARDES; FERREIRA; TELLO, 2011, p. 154).  

Segundo Mainardes, Ferreira e Tello (2011), mesmo com um número 

crescente e significativo de pesquisas e publicações, tanto em relação às 

políticas públicas em geral, quanto ao campo das políticas educacionais, as 
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“questões metodológicas e as discussões sobre referenciais analíticos e sobre 

fundamentos epistemológicos das pesquisas têm sido pouco exploradas” (p. 

154). 

Como possibilidade de análise das políticas públicas, Mainardes (2011) 

cita Stephen J. Ball e seus colaboradores, os quais propõem uma abordagem por 

meio do ciclo das políticas. Para os autores, “o processo de formulação de 

políticas é considerado como um ciclo contínuo, no qual as políticas são 

formuladas e recriadas” (MAINARDES; FERREIRA; TELLO, 2011, p. 157). Este 

ciclo é composto pelo contexto da influência, da produção de textos e da 

prática. 

Segundo os autores, esses contextos apresentam-se inter-relacionados, 

não possuem dimensão temporal nem sequencial, tampouco constituem etapas 

lineares. Cada um deles apresenta arenas, lugares e grupos de interesse, que 

envolvem disputas e embates (MAINARDES; FERREIRA; TELLO, 2011, p. 157).   

Destacam-se, no âmbito das políticas públicas, as políticas educacionais, 

que, inseridas no campo das políticas sociais, dizem respeito especificamente à 

educação escolar e abrangem contextos relacionados com a educação. 

Segundo Bianchetti (1996), deve-se levar em consideração que as 

políticas educacionais estão inseridas no contexto neoliberal e são influenciadas 

por organismos internacionais de financiamento. Para analisar a orientação 

dessas políticas, dois aspectos são considerados: o primeiro refere-se às políticas 

em educação, direcionadas às conduções que se refletem na estrutura e nos 

conteúdos do currículo; e o segundo relaciona-se às políticas para a educação, que 

fazem parte das políticas sociais2 e se refletem nas características e funções 

propostas para o sistema educativo. 

Embora existam dois aspectos, ambos estão intimamente relacionados, 

por isso não se deve priorizar um em detrimento do outro. No primeiro, há 

uma possibilidade, ainda que reduzida, de mudança nas propostas 

                                                           
2
 Estratégias como planos, projetos e diretrizes, específicas de cada área de ação social, 

promovidas a partir do nível político com o objetivo de desenvolver um determinado modelo 
social. Em termos gerais, integram a estas políticas, àquelas ligadas à saúde, educação, 
habitação e previdência social. 
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provenientes do poder político dominante, voltadas para o interesse da 

sociedade. 

Já no segundo aspecto, aquele que se relaciona com as políticas para a 

educação, as mudanças são bastante comuns dentro de uma concepção que 

favoreça e traga benefícios financeiros a um grupo que leva em consideração 

apenas projetos pessoais, deixando à margem grande parcela da sociedade 

(BIANCHETTI, 1996). 

 

1.2. –Abordagens que embasam a formação docente 

 

Segundo Diniz-Pereira (2014), as práticas e políticas de formação docente 

são direcionadas por diferentes abordagens. Estas, por sua vez, estão baseadas 

na racionalidade técnica, na racionalidade prática e na racionalidade crítica. 

Apresentam-se, a seguir, as respectivas concepções de formação docente que 

cada abordagem apresenta. 

Na formação de professores, os modelos mais difundidos são aqueles 

relacionados com a racionalidade técnica. Carregado de uma concepção 

positivista, nesse tipo de racionalidade a prática educacional é baseada na 

aplicação do conhecimento científico, e as questões educacionais são tratadas 

como problemas “técnicos” que podem ser resolvidos objetivamente por meio 

de procedimentos racionais da ciência (DINIZ-PEREIRA, 2014). 

Segundo o autor, o professor é visto como um técnico, que aplica 

rigorosamente, na sua prática cotidiana, as regras que derivam do 

conhecimento científico e do conhecimento pedagógico. Essa é uma visão de 

educação como uma ciência aplicada e que tem sido dominante na formação de 

professores em países em desenvolvimento. 

Segundo Diniz-Pereira (2014), existem pelo menos três modelos de 

formação de professores que estão baseados na racionalidade técnica: o modelo 

de treinamento de habilidades comportamentais, que tem como finalidade treinar 

professores para desenvolver habilidades específicas e observáveis; o modelo de 

transmissão, em que o conteúdo científico ou pedagógico é transmitido aos 

professores, geralmente sem levar em consideração as habilidades da prática de 
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ensino; e o modelo acadêmico tradicional, que considera que o conhecimento do 

conteúdo da disciplina ou o conhecimento científico são suficientes para o 

ensino. 

Pautado numa concepção positivista, esse tipo de abordagem traz no seu 

bojo a separação entre teoria e prática na preparação profissional, além de uma 

concepção de prática como mero espaço de aplicação de conhecimentos 

teóricos. Vale ressaltar que a maioria dos currículos de formação de professores 

é construída de acordo com a abordagem da racionalidade técnica. 

Contrapondo-se ao modelo da racionalidade técnica, no início do século 

XX surgiu o modelo da racionalidade prática como alternativa para a formação de 

professores. As contribuições de John Dewey têm papel relevante na literatura a 

respeito da racionalidade prática em educação. 

Esse tipo de racionalidade conduz a formação docente para uma 

concepção descritiva e interpretativa, onde o professor é considerado um 

profissional autônomo, que reflete, toma decisões e cria durante sua ação 

pedagógica, a qual é entendida como um fenômeno complexo, singular, 

instável e carregado de incertezas e conflitos de valores (DINIZ-PEREIRA 2014). 

Na tentativa de superar as barreiras impostas pelo modelo positivista de 

formação de professores, Diniz-Pereira (2014) destaca três modelos de formação 

docente ancorados na racionalidade prática, a saber: o modelo humanístico, o 

modelo de ensino como ofício e o modelo orientado pela pesquisa. 

Resumidamente, o modelo humanístico é apresentado como um modelo no 

qual os docentes são definidores de comportamentos que eles devem conhecer 

profundamente; o modelo de ensino como ofício é respaldado por um ensino por 

meio de tentativa e erro; e o modelo orientado pela pesquisa se apresenta como 

aquele que ajuda o professor a analisar e refletir sobre sua prática e a buscar 

soluções para os problemas de ensino e aprendizagem. 

Em relação à abordagem da racionalidade crítica, Diniz-Pereira (2014) 

destaca a proposta de se trabalhar a educação de modo que esta esteja 

historicamente localizada, uma educação problematizadora, politizada e que 

projete uma visão do futuro que se almeja construir com consequências sociais 

para toda uma coletividade. Essa abordagem tem como objetivo uma formação 
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docente que capacite a pensar e agir criticamente, dando ênfase ao diálogo e à 

reflexão. 

Diniz-Pereira (2014) concebe três modelos de formação baseados na 

racionalidade crítica: o modelo socioreconstrucionista; o modelo emancipatório; 

e o modelo ecológico crítico. No modelo socioreconstrucionista, o ensino e a 

aprendizagem são concebidos como meios de promover maior igualdade, 

humanidade e justiça social; no modelo emancipatório, a educação é vista como 

possibilidade de transformação, que permite ao professor ir além dos limites; e 

no modelo ecológico crítico, a pesquisa-ação se torna o caminho principal para 

a transformação da sociedade. 

Os modelos ancorados na abordagem da racionalidade crítica nos dão 

possibilidade de iniciativas que visam à transformação da sociedade com uma 

educação em prol de justiça social. 

Autores como Medeiros (2005) e Contreras (2002) defendem uma 

formação pautada na perspectiva crítica e emancipatória. Ao considerar esse 

ponto de vista, a primeira autora defende que se “exige uma nova 

racionalidade, com a qual se procura entender a crítica, a reflexão e a pesquisa 

como estratégias epistemológicas no âmbito da formação de professores.” (p. 

205) 

Para Contreras (2002), a racionalidade crítica surge como contraposição 

ao conceito da racionalidade técnica, ampliando a questão da reflexão sobre a 

ação educativa e conduzindo os professores a questionarem sua concepção de 

sociedade, de escola e de ensino. Dessa forma, o professor deve “desenvolver 

um conhecimento sobre o ensino que reconheça e questione sua natureza 

socialmente construída e o modo pelo qual se relaciona com a ordem social, 

bem como analisar as possibilidades transformadoras implícitas no contexto 

social das aulas e do ensino” (CONTRERAS, 2002, p.157-158). 

Os modelos existem e, em algum momento da ação educativa, eles serão 

utilizados, mas eles não existem isoladamente. A escolha por um determinado 

modelo de racionalidade está relacionada com o objetivo da ação educativa. 

Contudo, é prudente investir em iniciativas com possibilidades de modelo 
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baseado na racionalidade crítica visando justamente uma transformação na 

sociedade. 

 

1. 3 - Formação de professores 

 

A sociedade contemporânea vem passando por muitas mudanças, e, 

para essa sociedade, a educação do século XXI deve formar um sujeito que 

pense e aja criticamente. A reflexão deve ser constante, na perspectiva de 

indagar e não aceitar respostas prontas e únicas, pois o conhecimento se dá por 

meio da expressão, da liberdade e do diálogo. 

As mudanças que vêm ocorrendo nas escolas por meio das reformas 

educacionais têm contado com pouca ou quase nenhuma participação dos 

professores durante a sua formulação. Segundo Giroux (1997), os professores 

têm se tornado objeto das reformas educacionais com o status reduzido à de um 

simples técnico, apenas cumprindo os objetivos ditados por especialistas 

afastados completamente do contexto de sala de aula. 

O autor considera que essas mudanças educacionais podem representar 

para os professores tanto uma ameaça quanto um desafio. Ameaça no sentido de 

que vem aumentando as “ideologias instrumentais enfatizando uma 

abordagem tecnocrática para a preparação dos professores e também para a 

pedagogia de sala de aula.” (p.158). Quanto ao desafio, refere-se à necessidade 

de os professores participarem do debate público com seus críticos e de 

buscarem a “finalidade da preparação dos professores, dos programas de 

treinamento no trabalho e das formas dominantes de escolarização” (p. 159). 

É nessa perspectiva que Zeichner (1983), apud Giroux (1997, p 159), 

certifica que “o professor é visto basicamente como um receptor passivo deste 

conhecimento profissional e participa muito pouco da determinação do 

conteúdo e direção de seu programa de preparação”.  

Giroux (1997) destaca ainda que, quando se trata da ameaça, as 

ideologias instrumentais vêm carregadas de suposições pedagógicas, que 

incluem a separação entre os que concebem as práticas escolares e os que as 

executam, a padronização do conhecimento escolar no intuito de total 
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administração e controle e a desvalorização do trabalho crítico e intelectual de 

professores e estudantes em benefício das atividades práticas. 

O fato é que os professores têm se tornado cada vez mais cumpridores de 

programas. Segundo Giroux (1997), há uma 

 

tendência de reduzir os professores ao status de técnicos 
especializados dentro da burocracia escolar, cuja função, então, 
torna-se administrar e implementar programas curriculares, 
mais do que desenvolver ou apropriar-se criticamente de 
currículos que satisfaçam objetivos pedagógicos específicos 
(GIROUX, 1997, p.158). 

 

Nesse tipo de abordagem instrumental, ficam evidentes os problemas no 

argumento de John Dewey, citado por Giroux (1997), de que “o programas de 

treinamento de professores que enfatizam somente o conhecimento técnico 

prestam um desserviço tanto à natureza do ensino quanto a seus estudantes.” 

(p.159). 

Como as ideologias tecnocráticas e instrumentalizadas limitam a 

atividade dos professores à de meros técnicos, torna-se imprescindível outra 

visão acerca da atividade desses profissionais, especialmente aquela em que 

haja um engajamento direcionado para um debate crítico. 

Levando essas questões para o contexto da formação continuada, 

pesquisas realizadas por Gatti, Barreto e André (2011, p. 198), em estados e 

municípios brasileiros, revelam que, em ações de formação continuada, como 

realização de oficinas, palestras, seminários e cursos de curta duração, 

presenciais e a distância, de modo geral, ainda prevalece, segundo os autores, 

uma “concepção de formação transmissiva”. 

Acreditando que, por meio de ações de formação continuada, é possível 

ocorrer mudanças na prática pedagógica do professor, concorda-se com Giroux 

(1997), quando argumenta que 

Se acreditarmos que o papel do ensino não pode ser reduzido 
ao simples treinamento de habilidades práticas, mas que, em 
vez disso, envolve uma classe de intelectuais vital para o 
desenvolvimento de uma sociedade livre, então a categoria de 
intelectual torna-se uma maneira de unir a finalidade da 
educação de professores, escolarização pública e treinamento 
profissional aos próprios princípios necessários para o 
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desenvolvimento de uma ordem e sociedade democráticas 
(GIROUX, 1997, p. 162). 

 

É com base na perspectiva de reconhecer os professores como 

intelectuais transformadores, proposta por Giroux, que esses profissionais 

precisam se apropriar de um discurso da crítica aliado ao discurso das 

possibilidades, de modo que reconheçam que é possível a promoção de 

mudanças. Assim, os educadores devem se manifestar contra as injustiças 

econômicas, políticas e sociais dentro e fora do espaço escolar (GIROUX, 1997). 

Para Contreras (2002), compreender o trabalho docente como um 

trabalho intelectual significa questionar o que é um ensino válido e o porquê 

dessa validade. Significa, também, reconhecer e questionar a natureza social e 

histórica do conhecimento e analisar possibilidades transformadoras que estão 

implícitas no contexto social das aulas e do ensino. 

 

1.3.1 - Formação continuada de professores para o uso dos recursos 

tecnológicos 

Cada vez mais existe a necessidade de ações que possibilitem melhoria 

à educação. Seja por meio de pesquisas, estudos, reflexão, concepções 

proporcionadas por novas experiências, o fato é que a escola também necessita 

vivenciar situações inovadoras, não apenas como modismo, mas como uma 

forma de favorecer o aprendizado.  

Em meio a essa situação, deparamo-nos inevitavelmente com as 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) nas escolas, que, muitas 

vezes, encontram dificuldades para serem inseridas no currículo e, 

consequentemente, para serem utilizadas como facilitadoras da aprendizagem. 

Essas mídias e tecnologias em nosso cotidiano também têm afetado a 

educação não apenas na metodologia como nos seus objetivos. As áreas do 

conhecimento não caminham mais de maneira isolada e fechada; penetram-se 

mutuamente, produzindo novas formas de interpretar a realidade. Pretto (1996) 

adverte que a escola não pode mais caminhar em sentido contrário ao que 

ocorre do lado de fora dos muros. Para esse autor, “exige-se uma nova escola e 
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um novo professor, capazes de trabalhar com esse mundo de informação e 

tecnologias” (PRETTO, 1996, p. 134). 

Segundo Moraes (2002), as novas tecnologias por si só não serão 

revolucionárias; o seu potencial transformador só acontecerá quando vierem 

acompanhadas de transformações políticas, econômicas e sociais. Segundo a 

autora, as novas tecnologias são consideradas como algo mais do que simples 

inovações no campo da Ciência e da Tecnologia; elas representam “um domínio 

sem precedentes do homem sobre a natureza do universo” (MORAES, 2002, p. 

13).  

E entre essas “novas tecnologias”, a informática veio para modificar o 

modo de viver, pensar e trabalhar das pessoas, trazendo implicações, tanto 

técnicas, quanto ideológicas (MORAES, 2002). Segundo Kawamura (1986, apud 

MORAES 2002, p.16), ela é considerada como “o saber-fazer cientificamente 

fundamentado que se expressa na dinâmica do processo produtivo”. 

Para Prado e Valente (2001), os cursos de formação continuada 

oferecem, ao professor, possibilidades de integrar as tecnologias nas atividades 

pedagógicas, para que possa construir conhecimentos sobre técnicas 

computacionais e entender o como e o porquê dessa integração. 

Sendo assim, segundo os autores, a formação do professor precisa 

atingir quatro pontos fundamentais: 

- criar condições para que o professor entenda o computador como uma 

nova maneira de representar o conhecimento, propiciando o 

redimensionamento dos conceitos já conhecidos e favorecendo a busca e 

a compreensão de novas ideias e valores;  

- promover a vivência de uma experiência que contextualize o 

conhecimento que o professor construir;  

- propiciar ao professor situações onde ele construa conhecimentos sobre 

as técnicas computacionais, entenda por que e como integrar o 

computador na prática pedagógica e seja capaz de superar barreiras de 

ordens administrativa e pedagógica que poderão surgir no 

desenvolvimento da sua prática; 
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- promover situações para que o professor saiba recontextualizar o que foi 

aprendido durante a formação na realidade de sala de aula, levando em 

consideração as necessidades dos alunos e os objetivos pedagógicos. 

Para Pretto (1996), embora a escola não seja a única instituição a ter a 

responsabilidade de superar o analfabetismo da informação e da comunicação, 

ela tem o papel fundamental se forem desenvolvidas políticas educacionais que 

a valorizem, transformando-a no espaço para a formação do novo ser humano. 

O autor salienta também o papel das universidades na reavaliação da formação 

dos professores tanto das próprias universidades quanto da educação básica na 

área de tecnologias da informação e comunicação. 

Segundo Masseto (2003), a desvalorização do uso da tecnologia na 

educação decorre das experiências vividas nas décadas de 1950 e 1960, com o 

uso de técnicas baseadas em teorias comportamentalistas que impunham 

bastante rigor e tecnicismo, o que provocou várias críticas dos educadores da 

época, gerando uma atitude de reprovação ao uso de tecnologias na educação. 

Moraes (2002) considera pertinente que o Brasil se ocupe de estudos 

que visem a inserção das novas tecnologias na educação, já que o país precisa 

acompanhar esses avanços, contanto que se defina por que e de que maneira 

informatizar o ensino público. A autora considera que a questão central da 

educação refere-se à apropriação do saber-fazer, que foi retirado do 

trabalhador, e não apenas ao domínio de uma determinada tecnologia por uma 

minoria. 

 

1.4 - Formação de professores de Ciências 
 

 

As demandas da sociedade contemporânea exigem cada vez mais do 

professor ações que contribuam para a formação de cidadãos críticos e capazes 

de interferir na sociedade que os cerca. Nesse sentido, os professores de 

Ciências enfrentam o desafio de discutir questões relacionadas com o 

conhecimento científico e tecnológico cada dia mais valorizados. Portanto, 

torna-se imprescindível uma formação direcionada para a pesquisa, para o 
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questionamento e para a busca de soluções para a melhoria do ensino de 

Ciências. 

Com base nessa premissa, Carvalho e Gil-Pérez (2003) sustentam que a 

formação de professores de Ciências deve priorizar aspectos como: “conhecer e 

questionar o pensamento docente do senso comum, por exemplo, superar a 

visão simplista do que é a Ciência e o trabalho científico; questionar a forma em 

que enfocam os problemas, os trabalhos práticos e a introdução de conceitos” 

(p.28). Compete ainda ao professor questionar as visões dogmática e acrítica de 

Ciência, que são prevalentes na escola, na tentativa de romper com a ideia de 

que o Ensino de Ciências pode ser desempenhado por qualquer profissional 

sem formação específica. 

Conforme esses autores, existe um consenso entre os professores de 

Ciências sobre o que devem “saber” e “saber fazer”, ou seja, é fundamental que 

o professor tenha um conhecimento profundo da matéria a ser ensinada. 

Mesmo sendo algo imprescindível, conhecer o conteúdo da matéria vai além 

dos conhecimentos científicos. Implica conhecimentos profissionais diversos e 

que vão além do que geralmente é estudado nos cursos universitários 

(CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2003). 

Quanto ao conhecimento da matéria necessário a um professor de 

Ciências, considera-se que ele deve ter um conhecimento da história das 

Ciências, de modo que faça uma associação entre os conhecimentos científicos e 

os problemas que deram origem a sua construção, evitando visões estáticas e 

dogmatizadas que distorcem a natureza do trabalho científico, e possa conhecer 

as orientações metodológicas utilizadas na construção dos conhecimentos, tais 

como os critérios de validação e aceitação das teorias científicas. 

Além disso, é necessário que o professor conheça as interações ciência, 

tecnologia e sociedade, para que possa fazer as necessárias associações com a 

construção de conhecimentos, já que fazer Ciência influencia diretamente o 

meio físico e social no qual estamos inseridos; que tenha algum conhecimento 

acerca dos desenvolvimentos científicos atuais e as perspectivas desse 

desenvolvimento, de modo a transmitir uma visão aberta de Ciência; e, por fim, 

que tenha um bom conhecimento da matéria a ser ensinada, o que significa que 
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o professor de Ciências deve selecionar conteúdos que favoreçam uma visão 

atualizada da Ciência e que possam despertar o interesse dos alunos. 

Carvalho e Gil-Pérez (2003) concluem que os professores de Ciências 

são carentes de uma formação adequada e, ainda assim, não são conscientes 

dessa insuficiência. Isso se torna grave porque, segundo os autores, esses 

professores entendem a formação do professor como sendo pautada na 

transmissão de conhecimentos e destrezas. E, como consequência dessa 

compreensão errônea, refletem suas insuficiências na preparação, tanto dos 

alunos, quanto dos próprios professores. 

Contrapondo-se a essa concepção de formação, Carvalho e Gil-Pérez 

(2003) sugerem uma formação de professores que proporcione a esses 

profissionais trabalhos orientados por meio de pesquisa dirigida, que contribui 

de maneira prática e efetiva para mudar as concepções iniciais.  

Freitas e Villani (2002) consideram que essas concepções iniciais, 

crenças e atitudes são características marcantes dos professores ao iniciar os 

cursos de formação, tanto sobre o conteúdo do curso, quanto sobre os 

propósitos da aprendizagem. Dessa maneira, os autores consideram esse 

aspecto uma das razões das resistências dos professores às mudanças. 

Ainda segundo Freitas e Villani (2002), na maioria dos casos, os cursos 

de formação de professor de Ciências têm uma formatação que acaba mantendo 

essas resistências, por negligenciar a necessidade de “promover o pensar 

sistematicamente sobre os saberes da experiência do professor e de ajudá-lo a 

analisar e modificar suas concepções e seu desempenho, para adaptar-se às 

mudanças requeridas pelos novos paradigmas sociais” (FREITAS; VILLANI, 

2002, p.4).  

Não é uma tarefa simples atender a toda essa demanda de 

conhecimentos, que vai além da formação docente. Não se pode negar, 

entretanto, que se tornam necessários, a fim de que o Ensino de Ciências possa 

conduzir o indivíduo a uma formação crítica, autônoma e participativa. 
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CAPÍTULO 2 
 

PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS EM 
INFORMÁTICA EDUCATIVA NO BRASIL 

 

Esse capítulo analisa algumas iniciativas do Ministério da Educação por 

meio de alguns programas que deram início à Política de Informática no Brasil e 

as ações governamentais que tiveram o intuito de implantar a Informática 

Educacional nas escolas públicas. 

A Informática Educacional no Brasil tem suas raízes históricas no início 

da década de 1970, quando a política de informatização dos setores produtivos 

adotada pelo governo brasileiro pretendeu propiciar o desenvolvimento de 

uma capacitação técnico-científica autônoma e demandou investimentos na 

área educacional (MORAES, 1996). 

Naquela época, as universidades públicas brasileiras, juntamente com 

grupos de pesquisadores, começaram a se dedicar ao desenvolvimento de 

experiências com softwares educacionais e à utilização do computador em 

educação. Contudo, as ações concretas então desenvolvidas não contemplaram 

os objetivos iniciais, uma vez que todos os experimentos realizados nas 

universidades não visavam à capacitação dos futuros professores para a 

utilização pedagógica do computador nas escolas. 

Segundo Moraes (2002, p.58), esses programas surgiram num momento 

histórico decorrente da “necessidade estratégica de formar recursos humanos 

para o setor de Informática”, com interesses centrados em satisfazer as 

necessidades internas para expandir o próprio capital interno. 

Segundo a autora, não houve interesse em melhorar economicamente o 

padrão de vida da classe trabalhadora tampouco o próprio ensino. O que se 

pretendeu, na verdade, foi modernizar o país para tornar mais influente e 

competitivo, o que também não foi alcançado. 

Entre os programas desenvolvidos pelo Ministério da Educação (MEC), 

destaca-se o Programa Nacional de Informática na Educação (Proinfo), 

responsável pela criação do NTE, objeto de estudo deste trabalho.  
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Este capítulo destaca também as ações desenvolvidas pelos Núcleos e 

que fazem parte de projetos criados pela Secretaria da Educação do estado da 

Bahia. 

No decorrer deste capítulo, serão utilizados termos ou expressões, como 

capacitação, preparação, formação de recursos humanos, formação de 

profissionais de educação, que, dado o contexto histórico em que foram 

utilizados, denotam que as ações inicialmente propostas pelo MEC tinham um 

caráter eminentemente técnico em relação ao uso do computador e à formação 

de professores. Atualmente, defende-se uma formação de professores que 

exceda os limites da sala de aula. 

Nesse sentido, toma-se como referência a proposta de concepção de 

Giroux (1997), que defende os professores como intelectuais transformadores e 

descreve os intelectuais também como "mediadores, legitimadores e produtores 

de ideias e práticas sociais; eles cumprem uma função de natureza 

eminentemente política" (GIROUX, 1997, p. 186). 

 
2.1 - O Projeto Educom 

 

No início dos anos 80, surgiu a primeira versão do Programa Nacional de 

Informática em Educação, o Projeto Educom. O projeto visava à introdução da 

tecnologia computacional no sistema de ensino público, a preparação de 

professores para o uso da informática com seus alunos e a criação de Centros de 

Informática Educativa (CIEDs), que deveriam preparar professores para 

atender aos alunos das escolas públicas (MORAES, 1993). 

Foi concebido e operacionalizado com base em sugestões da comunidade 

científica do país, consolidando, assim, uma nova postura em termos de política 

pública educacional, já que a proposta atribuía ao computador o papel de 

catalisador de mudanças pedagógicas (VALENTE; ALMEIDA, 1999). 

Os autores salientam ainda que o grande desafio situava-se na mudança 

da abordagem educacional: de um enfoque voltado exclusivamente ao ensino e 

à transmissão de ideias para uma prática pedagógica que priorizava o processo 

de aprendizagem e a construção do saber do aluno. 
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Apesar das ações previstas, o Projeto Educom limitou-se a implementar 

centros-piloto em cinco universidades públicas: Universidade Federal de Minas 

Gerais, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade Estadual 

de Campinas. Esses centros realizaram experimentos em algumas escolas 

públicas, capacitaram professores para utilizar o computador junto aos alunos 

nas salas de aula e fizeram acompanhamento durante a realização de algumas 

ações (ALMEIDA, 1999). 

Na verdade, a transformação esperada não foi concretizada no sistema 

educacional, em razão do descumprimento do acordo financeiro entre as 

agências financiadoras, mesmo com diversos protocolos firmados e de a 

iniciativa partir do próprio governo federal (MORAES, 1993). 

O Ministério da Educação continuou a investir em outros projetos que 

visassem à capacitação de professores. 

 

2.2 - O Projeto Formar 

 

Patrocinado pelo MEC, o Projeto Formar perdurou entre os anos de 1987 

e 1989 e foi executado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 

Tinha como objetivo central preparar professores para o uso pedagógico do 

computador por meio de cursos de especialização na área de informática na 

educação. Esses cursos eram realizados por pesquisadores, principalmente 

aqueles que participaram do Projeto Educom (VALENTE, 1999). 

Segundo o autor, esse projeto teve relevância para a disseminação de 

ideias sobre uma nova prática pedagógica entre profissionais da educação que 

nunca tinham tido contato com o computador. Esses professores residiam em 

vários estados do Brasil e passaram cerca de dois meses aprendendo a lidar 

com esta tecnologia. Estudando as teorias educacionais que embasam a prática 

do uso da informática na educação, teriam de elaborar propostas pedagógicas 

para disseminar a utilização do computador em suas instituições de ensino. 

Segundo Valente (1999), mesmo estando previsto o acompanhamento 

das ações realizadas pelos professores em suas instituições de origem, elas não 
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foram contempladas por falta de recursos dos órgãos responsáveis pelo 

financiamento e pela indefinição de políticas públicas para a área, ficando sob a 

responsabilidade de cada professor que recebeu a capacitação a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos durante o curso. 

Essa prática de acompanhamento faz parte também das ações de 

implantação dos Núcleos de Tecnologia, propostas pelas diretrizes do Proinfo.  

 

2.3 - O Projeto Proninfe 

 

Ainda no ano de 1989, após todas essas iniciativas, estava estabelecida 

uma base sólida para a criação de um Programa Nacional de Informática 

Educativa (Proninfe). Criado pela Portaria Ministerial nº 549/GM, tinha por 

finalidade 

 

desenvolver a informática educativa no Brasil, através de 
projetos e atividades, articulados e convergentes, apoiados em 
fundamentação pedagógica sólida e atualizada, de modo a 
assegurar a unidade política, técnica e científica imprescindível 
ao êxito dos esforços e investimentos envolvidos (MORAES, 
1993, p. 24). 
 

O Proninfe visava, assim, apoiar o desenvolvimento e a utilização da 

informática nos três níveis de ensino e na educação especial, fomentar a 

infraestrutura de suporte relativa à criação de vários centros, consolidar a 

integração das pesquisas e a capacitação contínua e permanente de professores 

(MORAES, 1993). 

Entretanto, o Proninfe deparou-se com a falta de insumos e com a 

transitoriedade das gestões ministeriais, o que levou à sua descontinuidade 

(ANDRADE, 1995). 

 

2.4 - O Programa Proinfo e a criação do NTE 

 

Em 9 de abril de 1997, o Ministério da Educação, pela Portaria n.º 522, 

criou o Programa Nacional de Informática na Educação (Proinfo). 
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O Proinfo foi desenvolvido pela Secretaria de Educação a Distância 

(SEED), por meio da Diretoria de Infraestrutura Tecnológica em Educação a 

Distância (DITEC), em parceria com as secretarias de educação estaduais e 

municipais. De acordo com as Diretrizes do Proinfo (BRASIL, 1997), os 

principais objetivos eram: 

-  melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem;  

-  propiciar uma educação voltada para o desenvolvimento científico e 

tecnológico; 

-  promover uma educação para a cidadania global numa sociedade 

tecnologicamente desenvolvida. 

O programa pretendia abranger a rede pública de ensino fundamental e 

médio, em todos os estados brasileiros. Entre as ações previstas nas Diretrizes 

do Proinfo, destacam-se: a mobilização de instituições educacionais e da 

sociedade civil; a capacitação de recursos humanos, redimensionando o papel 

que o professor deverá desempenhar na formação do cidadão do século XXI; a 

implantação de Núcleos de Tecnologia Educacional e o acompanhamento e 

avaliação, com definição de indicadores de desempenho que permitiam 

verificar, além dos resultados do programa, o impacto da tecnologia no 

processo educacional e as melhorias de qualidade, eficiência e equidade do 

ensino fundamental e médio (BRASIL, 1997). 

O que diferenciava o Proinfo e o distinguia dos demais programas 

anteriores é que sua meta principal era colocar o computador dentro da escola, 

permitindo sua utilização pelos alunos, na aprendizagem das diversas áreas do 

conhecimento, segundo seus interesses e sem o direcionamento de um currículo 

de Informática previamente estabelecido (ALMEIDA, 1999). Além disso, 

priorizava também a formação de professores, em um processo que integrava o 

domínio da tecnologia, as teorias educacionais e a prática pedagógica com o uso 

do computador. 

Uma das preocupações desse programa era a formação de recursos 

humanos para o trabalho com as tecnologias desde a sua concepção. 

Preocupação que fica evidente nas Diretrizes de Implantação do programa: 
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O sucesso deste Programa depende fundamentalmente da capacitação 
dos recursos humanos envolvidos na sua operacionalização. Capacitar 
para o trabalho com novas tecnologias de informática e 
telecomunicações não significa apenas preparar o indivíduo para um 
novo trabalho docente. Significa, de fato, prepará-lo para ingresso em 
uma nova cultura, apoiada em tecnologia que suporta e integra 
processos de interação e comunicação (MEC/ SEED, 1997, p. 7). 
 

Com base nas Diretrizes do MEC, buscou-se inicialmente selecionar 

profissionais provenientes de instituições de ensino superior e técnico-

profissionalizante para ministrar a formação de professores multiplicadores, 

que atuariam nos Núcleos de Tecnologia (MEC/ SEED, 1997, p. 7). 

Na Bahia, os professores ingressaram nos NTEs depois de se 

submeterem a processo seletivo previsto no Ofício Circular Nº 021 /06 (Anexo 

A). Essa seleção, que ocorreu em 2006, teve como um dos critérios ser professor 

efetivo do quadro de funcionários da rede pública de ensino fundamental e 

médio do estado.  

O Proinfo iniciou a implantação dos Núcleos de Tecnologia Educacional 

como uma estrutura descentralizada de apoio ao processo de informatização 

das escolas (MEC/ SEED, 1997). 

De acordo com as Recomendações Gerais para a Preparação dos NTE (MEC/ 

SEED, 1997), esses Núcleos foram implantados em todos os estados da União, 

com o propósito de garantir uma base, instalada para funcionar como centro de 

formação docente e suporte pedagógico na incorporação da cultura de 

integração das tecnologias na educação. Deveriam estar equipados para 

funcionar também como provedores de acesso para as unidades escolares de 

sua área de atendimento. 3 

Em relação à ambientação do NTE, o Proinfo ainda previa a existência de 

pelo menos três ambientes: uma sala básica, onde deveria haver um servidor de 

Internet, um servidor de rede local, dois micros para avaliação de software, um 

quadro de distribuição de linhas telefônicas de dados e um modem; e duas 

salas de capacitação, onde deveriam estar instaladas as redes locais de 

treinamento, compostas por um servidor de rede, dez micros para as atividades 

                                                           
3
 Em conversação informal com uma das professoras do NTE de Jequié, a mesma relatou que 

esta ação prevista para os Núcleos de Tecnologia Educacional não se concretizou no estado da 
Bahia 



40 
 

de capacitação de docentes e uma linha telefônica para simulação da conexão à 

internet. 

Além das salas informatizadas já mencionadas, recomendava-se também 

a existência de mais três salas: uma para os serviços administrativos do NTE; 

uma sala de aula, com capacidade para até trinta pessoas; e uma sala ambiente 

para atividades gerais ou reuniões, com capacidade mínima para vinte pessoas.  

No estado da Bahia, os primeiros NTEs que foram implantados 

contemplaram todas essas salas previstas nas recomendações gerais. Os demais 

foram instalados em imóveis alugados, o que acabou descaracterizando a 

estrutura prevista pelo projeto. 

Em relação aos equipamentos que assegurassem a implantação e o 

funcionamento dos NTEs, o Proinfo configurou-os de modo a tornar padrão 

para todos os núcleos. Sendo assim, para que esses ambientes fossem 

organizados de forma adequada e que houvesse um bom andamento nas 

atividades previstas, foram disponibilizadas sugestões de layouts para as 

secretarias de educação, conforme ilustram as Figuras 01 e 02 (MEC/ SEED, 

1997). 

Figura 01 – Sugestão de diagrama esquemático para NTE 

 
Fonte: Recomendações Gerais para a preparação dos Núcleos de Tecnologia (1997) 
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Figura 02 – Sugestão de layout para Laboratório de Informática 

 
Fonte: Recomendações Gerais para a preparação dos Núcleos de Tecnologia (1997) 
 

Conforme as diretrizes estabelecidas pelo Proinfo, o NTE deveria ser 

instalado em dependências de instituições estaduais já existentes, de acordo com 

planejamento e escolha feitos em conjunto pelo MEC, estados e secretarias estaduais e 

municipais de educação. Os municípios deveriam ser representados pela União 

Nacional de Dirigentes Municipais de Educação (Undime) (BRASIL, 1997). 

A adesão ao programa para implantação dos Núcleos estaria vinculada 

aos estados para elaboração de propostas que contemplassem atividades a 

serem desenvolvidas por meio da informática na educação. E, somente depois 

de analisada e aprovada pelo MEC é que os estados estariam aptos para 

ingressar no programa. Os projetos eram analisados por uma comissão formada 

por membros das secretarias municipais de educação, da Undime, das 

universidades, do MEC e da comunidade escolar.  Só depois dessa etapa de 

análise é que os projetos eram encaminhados ao MEC para a provação final. 

Concluídas as etapas iniciais, as secretarias estaduais de educação teriam 

de preparar as condições necessárias para a informatização das escolas públicas 

e implantação dos NTEs. 

Segundo dados do Ministério da Educação, até o ano de 2007 já haviam 

sido montados 418 Núcleos de Tecnologia Educacional no país, distribuídos da 

seguinte forma: 148 na região Sudeste; 96 na região Nordeste; 83 na região Sul; 



42 
 

47 no Centro-oeste; 44 na região Norte. O estado com maior número de núcleos 

é São Paulo (94), seguido do Paraná (35), e do Rio Grande do Sul (33). 4 

Os Núcleos contam com uma equipe interdisciplinar de professores e 

técnicos qualificados para oferecer formação contínua aos professores e 

assessorar escolas da rede pública no uso pedagógico das tecnologias e na área 

técnica. Além da formação de professores para prestar suporte pedagógico e 

técnico às escolas, os Núcleos são utilizados para pesquisas e disseminação de 

experiências pedagógicas. 5 

No estado da Bahia, os NTEs foram criados em 1998, através de um 

convênio firmado entre a Secretaria da Educação do Estado da Bahia e o 

Ministério da Educação e, desde 17 de maio de 2000, passaram a ser 

gerenciados pelo Instituto Anísio Teixeira, órgão em regime especial de 

administração direta (BRASIL, 1998).  

Na condição de Centro de Formação de Profissionais da Educação da 

SEC, o IAT é responsável pela formação continuada em nível de 

aperfeiçoamento (acima de 120 horas), extensão (60 a 80 horas) e cursos e 

eventos de curta duração (até 40 horas), como a realização de oficinas, 

seminários, congressos, colóquios, conferências e videoconferências para 

professores e demais profissionais da rede (IAT, 2013). 

O IAT, localizado em uma área de mais de 5.500 m², oferece 110 leitos,6 

02 auditórios com capacidade para até 300 pessoas e 06 salas de aula 

disponíveis para as atividades de gestão, acompanhamento e formação dos 

programas (IAT, 2013). 

A estrutura também é composta por 16 Núcleos de Tecnologia 

Educacional, distribuídos em 14 municípios e que atendem a 33 Diretorias 

Regionais de Educação (DIREC)7 conforme pode ser visto na Figura 03.  

 

                                                           
4
 Disponível em < http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=7590> 

Acesso em 20 set.2013 
5
 Disponível em < http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=7590> 

Acesso em 20 set. 2013 
6
 Por se tratar de um Centro de Formação de Professores, este atende a professores tanto da capital quanto do 

interior da Bahia, dessa forma existe um sistema de hospedagem para os professores do interior quando estes se 
deslocam para a realização de cursos no IAT. 
7
 No início do ano de 2015 a instituição passou a ser chamada Núcleo Regional de Educação (NRE). 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=7590
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=7590
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Figura 03 - Distribuição dos NTEs no estado da Bahia 

 

Fonte: http://nte8barreiras.wordpress.com/o-que-e-nte/ 
 

O IAT comporta em sua sede um sistema de videoconferência, com o 

objetivo de viabilizar ações com a política de Educação a Distância (EAD), 

possibilitando a comunicação e interação em tempo real com os seis estúdios e 

40 auditórios distribuídos no estado. Conta com 26 polos formativos estaduais 

da Universidade Aberta do Brasil (UAB) – sistema do governo federal, que 

articula a oferta de curso de nível superior entre instituições públicas de ensino 

por meio da metodologia da educação a distância para pessoas que têm 

dificuldade de acesso a uma formação presencial (IAT, 2013). 

O Instituto possui três diretorias e uma unidade de assessoria: a Diretoria 

de Formação e Experimentação Educacional (DIRFE), a Diretoria de Educação a 

Distância e Tecnologia Educacional (DIRED) e a Diretoria de Administração e 

Finanças (DIRAF). Os NTEs, por sua vez, estão inseridos na DIRED e 

http://nte8barreiras.wordpress.com/o-que-e-nte/
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coordenados pela Coordenação de Tecnologia Educacional (CTE), conforme 

demonstra o organograma na Figura 04 a seguir. 

 
Figura 04 – Organograma do IAT 

 
Fonte: Relatório de Resultados 2013 do Instituto Anísio Teixeira 
 

As ações do IAT, por sua vez, são estruturadas em quatro linhas: 

formação inicial de professores; formação continuada de professores e demais 

profissionais de educação; inovação e experimentação educacional; e 

infraestrutura e tecnologia educacional. 

No que se refere à infraestrutura e tecnologia educacional, o objetivo é 

promover a produção e disseminação do uso de mídias e tecnologias como 

recursos didáticos para professores e estudantes nas unidades escolares da 

rede, por meio de infraestrutura tecnológica que serve de suporte às ações de 

educação presencial e a distância.  

Com base na descrição do Relatório dos Resultados 2013 do IAT, os 

NTEs têm como objetivo 

difundir a cultura do uso das tecnologias da informação e 
comunicação na Rede Estadual, promovendo cursos, dando suporte 
tecnológico, acompanhando e avaliando os projetos pedagógicos das 
unidades escolares relacionadas com a sua área de atuação (IAT, 2013, 
p 5). 
 

Esses Núcleos deveriam atender a, até, 50 escolas, dependendo de 

condições específicas, como número de alunos, dispersão geográfica das 

escolas, estrutura de telecomunicações e facilidade de acesso. No estado da 
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Bahia, os NTEs têm atendido a um número de municípios muito maior do que 

o previsto (MEC/ SEED, 1997). 

Com base no Quadro 01, pode-se perceber que existe NTE que chega a 

atender 04 DIRECs, com 42 municípios, como o NTE 12, e, no caso do NTE 03, 

duas DIRECs, com 45 municípios. Se se considerar que cada município tem, no 

mínimo, duas escolas, esse número ultrapassa o previsto pelas recomendações 

do MEC. 

Quadro 01. Quantidade de municípios atendidos por cada NTE 

NTE DIREC Número de municípios 

01 1A/ Salvador 01 

02 1B/ Salvador 01 

03 Feira de Santana e Serrinha 45 

04 Stº Antônio de Jesus, Valença e Amargosa 37 

05 Itabuna e Ilhéus 28 

06 Jequié 25 

07 Juazeiro e Senhor do Bonfim 18 

08 Barreiras, Bom Jesus da Lapa e Ibotirama 37 

09 Teixeira de Freitas e Eunápolis 21 

10 Alagoinhas, Cruz das almas e Santo Amaro 34 

11 Paulo Afonso e Ribeira do Pombal 26 

12 Guanambi, Caetité, Brumado e Macaúbas 42 

13 Itaberaba e Seabra 24 

14 Jacobina, Piritiba e Irecê 41 

15 1B, Salvador e RMS 08 

16 Vitória da Conquista e Itapetinga 30 

Fonte: http://nte8barreiras.wordpress.com/o-que-e-nte/ 

 

Após dezessete anos de implantação no estado da Bahia e tomando como 

referência o objetivo previsto no processo de criação dos Núcleos, percebe-se, 

com base no Quadro 01, que não houve avanço em relação à criação de outros 

Núcleos para atender à demanda das escolas das mais diversas regiões. 

 

2. 5 - Ações dos NTEs no estado da Bahia 

 

No início da sua implantação, as funções dos Núcleos estavam 

direcionadas para a capacitação de professores na introdução dos recursos da 

informática, no apoio às escolas para elaboração dos projetos de informatização 

e na assessoria de questões técnicas e pedagógicas, entre outras (MEC/ SEED, 

1997).  

http://nte8barreiras.wordpress.com/o-que-e-nte/
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Com a expansão da educação a distância, outras demandas foram 

surgindo, e os NTEs passaram a ofertar cursos principalmente na modalidade a 

distância. Esses Núcleos também foram requisitados para acompanhamento de 

cursos de especialização para professores e gestores (IAT, 2012). 

Com a chegada de outras tecnologias nas escolas, oriundas do MEC ou 

da Secretaria da Educação, tais como a TV pen drive8, monitor proinfo9 e tablet 

educacional10, os NTEs passaram a ser responsáveis pela promoção de oficinas 

de curta duração, visando “aperfeiçoar os professores para o uso integrado das 

tecnologias e conteúdos existentes” (IAT, 2013, p. 39). 

No ano de 2011, os NTEs começaram a atuar em projetos diferentes 

daqueles que até então faziam parte do seu plano de ação. Com algumas 

mudanças ocorridas na Secretaria da Educação da Bahia, foram apresentadas 

novas ações, denominadas projetos estruturantes. Considerados como 

programas consistentes e sequenciados, eram integrados a outras ações da SEC 

na unidade escolar, tendo como foco a aprendizagem do aluno (IAT, 2012).  

A Figura 05 mostra a articulação entre as políticas do governo federal e 

do governo estadual, referentes às demandas da rede pública de ensino e à 

participação dos Núcleos nos projetos estruturantes, levando o conhecimento 

tecnológico para os professores da educação básica do estado da Bahia (IAT, 

2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8
 A Tv pendrive foi um projeto do governo Estado da Bahia e os demais são projetos do MEC 

por meio do Proinfo. Maiores informações nos links a seguir. Sobre a Tv pendrive: 
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/manual_tvpendrive.pdf 
9 Sobre o monitor proinfo: http://webeduc.mec.gov.br/projetorproinfo/index.php 
10 Sobre o tablet educacional http://educadores.educacao.ba.gov.br/tableteducacional 
 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/manual_tvpendrive.pdf
http://webeduc.mec.gov.br/projetorproinfo/index.php
http://educadores.educacao.ba.gov.br/tableteducacional
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Figura 05 - Estrutura Organizacional dos Programas e Ações da Política de Formação de 
Professores 

 
Fonte: Relatório de Resultados 2013 do Instituto Anísio Teixeira..  

 

Segundo Relatório de Resultados do IAT do ano de 2013, ao implantar 

esse modelo de formação, 

montou um sistema sofisticado de formação de professores, composto 
por uma rede de Formadores que formam e acompanham os 
Articuladores das Escolas em polos regionais, e estes últimos 
desenvolvem a articulação com seus colegas professores na escola, no 
horário de atividade complementar (AC).  Os programas que seguem 
esse perfil são o GESTAR NA ESCOLA, que atende professores de 
Língua Portuguesa e Matemática que atuam nas séries finais do 
ensino fundamental, o CIÊNCIA NA ESCOLA, os quais atendem 
professores de Ciências, Geografia, Biologia, Química e Física que 
atuam nas séries finais do ensino fundamental e ensino médio e o 
ENSINO MÉDIO EM AÇÃO (EM-AÇÃO), que atende professores de 
Língua Portuguesa e Matemática que atuam no ensino médio (IAT, 
2013, p.10). 
 

Entre esses programas, destaca-se O Ciência na Escola, que teve início no 

ano de 2011 ainda com a nomenclatura Feira de Ciências da Bahia e, no ano 

seguinte, passou a ser uma das etapas obrigatórias do programa. Em 2014, já 

estava na quarta edição e, no ano de 2012, o NTE teve uma participação por 

meio de um acompanhamento presencial e on-line de um curso denominado 

Curso de formação de professores para a prática de Ciências na Educação Básica. Esse 

curso era composto por quatro módulos, e cada um desses módulos 

apresentava uma carga horária de 40 horas semanais.  
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Esse curso fez parte de uma das etapas da Ciência na Escola e tinha como 

objetivos: 

disseminar uma proposta metodológica do ensino das ciências, 
partindo da ênfase na experimentação, na vivência da investigação 
científica, seus métodos e materiais, fontes de consulta e apresentação 
de resultados, na busca de soluções para problemas contemporâneos, 
na interdisciplinaridade e contextualização do currículo escolar e no 
estímulo dos educandos ao gosto pela pesquisa e investigação como 
trajetória do aprendizado.  
 

A culminância do programa acontece por meio de outra etapa do 

programa, que é a realização de uma Feira de Ciências na própria escola, onde 

são apresentados os melhores trabalhos realizados pelos alunos, sob a 

orientação de um professor, seguido de uma participarão da Feira Estadual em 

Salvador e, em caso de premiação, posteriormente participarão de uma Feira 

Nacional. 

Ainda com relação às ações do NTE, em 2013, por meio da Secretaria da 

Educação da Bahia e do IAT, os formadores fizeram um acompanhamento on-

line no curso de Atualização em Práticas Pedagógicas, que deu direito à 

promoção na carreira de professores e coordenadores pedagógicos que, por 

diversos motivos, ainda não tinham realizado esse curso. Com uma carga 

horária de 120 horas, foi totalmente desenvolvido na modalidade de educação a 

distância (IAT, 2013). 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, os NTEs, que tiveram 

participação na formação de professores da educação básica do estado da Bahia 

durante dezoito anos, foram fechados. A medida foi tomada pelo governo 

estadual, tomando como referência a Lei nº 13.204, de 11.12.201411, que trata da 

reestruração de algumas secretarias, inclusive a Secretaria da Educação, à qual 

os Núcleos estavam vinculados (IAT, 2013). 

Oficialmente, até a data da escrita deste trabalho, o órgão não tinha sido 

extinto, contudo, no mês de janeiro do ano corrente, os coordenadores foram 

exonerados, e os professores formadores foram convocados por meio de uma 

carta-convite a procurar vagas nas escolas da rede estadual e legalmente serem 

                                                           
11

 Para maiores informações sobre a lei, ver em: http://dovirtual.ba.gov.br/egba/reader2/ 

http://dovirtual.ba.gov.br/egba/reader2/
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removidos para continuar desenvolvendo suas atividades como docente da 

Educação Básica, desta feita com alunos do ensino fundamental ou médio. 
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CAPÍTULO 3 
 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo, apresenta-se o referencial teórico-metodológico escolhido 

para alcançar os objetivos da pesquisa. Os percursos escolhidos para nortear a 

pesquisa foram sistematizados e apresentados no sentido de construir o 

conhecimento referente ao tema.  

Os dados para realização da pesquisa foram obtidos por meio de 

documentos oficiais (legislação, decretos e diretrizes); formulário de 

identificação dos entrevistados; e entrevistas.  

 

3.1 – Tipo de pesquisa realizada 
 

A pesquisa foi fundamentada numa abordagem qualitativa que, de 

acordo com Bogdan e Biklen (1994, p. 11), constitui uma “metodologia de 

investigação que enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o 

estudo das percepções pessoais”. Ainda para os autores, “os investigadores 

qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos 

resultados ou produtos” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 51). 

Além dessa característica, Bogdan e Biklen (1994) destacam outras que 

são peculiares a uma pesquisa qualitativa, tais como: o pesquisador é o 

principal instrumento da pesquisa e o ambiente natural, a principal fonte de 

dados; a investigação qualitativa é essencialmente descritiva; os dados são 

analisados indutivamente; e o pesquisador valoriza os significados que as 

pessoas atribuem às suas experiências de vida. 

 

3.1.1 - Local da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada em Jequié, no período compreendido entre os 

anos de 2014 e 2015. Jequié é um município do estado da Bahia, localizado na 

Microrregião geográfica de Jequié e na Mesorregião Centro Sul Baiano. Situa-se 

a cerca de 370 km de Salvador, capital do estado. Segundo dados estimativos do 
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IBGE, no ano de 2014 o município apresentava uma população aproximada de 

161.150 habitantes (IBGE, 2015).  

O objeto de estudo da pesquisa foi o Núcleo de Tecnologia Educacional 

NTE-06, situado na cidade de Jequié/BA, onde reside a autora deste trabalho e 

atua como formadora há cerca de cinco anos. A opção por esse Núcleo deve-se 

ao fato de atuar como professora na formação de professores para o uso das 

tecnologias como recurso pedagógico e, consequentemente, analisar algumas 

questões relacionadas à política de formação de professores de Ciências 

desempenhada pelo órgão desde a sua implantação. 

 

3.1.2 - Constituição dos dados 

 

Os dados produzidos durante a investigação acataram as observações 

elencadas pelo Comitê de Ética e os critérios evidenciados pela Resolução nº 

466/201249, segundo a qual a pesquisa envolvendo seres humanos deverá 

sempre tratá-los em sua dignidade, respeitá-los em sua autonomia e defendê-

los em sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade de continuar, ou não, 

fazendo parte da pesquisa.  

Atendendo a esses procedimentos, solicitou-se, no ato da entrevista, que 

o participante lesse atentamente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice A) e a Declaração de Aceite (Apêndice B) e que, estando de acordo 

com os termos ali expostos, assinasse e devolvesse para a pesquisadora. 

Os dados da pesquisa constituíram-se por meio de formulário de 

identificação dos entrevistados (Apêndice C), documentos oficiais por meio de 

buscas na Internet e no próprio NTE, além de entrevistas com o coordenador I 

(Apêndice D), coordenadores II e III (Apêndices E e F), formadores do NTE 

(Apêndice G) e professores cursistas (Apêndice H).  

No âmbito de uma pesquisa qualitativa, a escolha dos instrumentos de 

coleta dos dados deve ser feita de maneira muito criteriosa de modo que o 

andamento e a conclusão da pesquisa não deixem dúvidas ao leitor quanto à 

idoneidade das informações obtidas por meio dos entrevistados e das demais 

fontes de consulta.  
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Em relação à entrevista, a sua escolha deve-se ao fato de ser considerada 

um dos instrumentos básicos de coleta de dados na perspectiva da pesquisa 

qualitativa, pois permite um diálogo com os entrevistados na intenção de 

adquirir dados relevantes. Lüdke e André (1986) consideram que uma das 

vantagens da entrevista sobre outras técnicas é a rapidez em captar a 

informação desejada com qualquer tipo de pessoa e com os vários tipos de 

assuntos. 

Mesmo sabendo que é difícil manter certa neutralidade numa pesquisa, 

principalmente quando os entrevistados são colegas de profissão e que atuam 

no mesmo local de trabalho, procurou-se manter um distanciamento no 

momento das entrevistas para que não houvesse influência em suas respostas e 

consequentemente para que a pesquisa não tivesse um caráter tendencioso.  

Antes de iniciar a entrevista, procurava-se conversar informalmente com 

cada entrevistado, explicando os objetivos propostos pela pesquisa e solicitava-

se o preenchimento de um formulário com os dados pessoais. Isso acabava 

gerando um ambiente de descontração de modo que o entrevistado se sentisse à 

vontade em expor as informações necessárias para o entrevistador.  

Foram entrevistados o coordenador geral, dois coordenadores, que, no 

caso do Núcleo, exercem função semelhante à de diretor e vice-diretor; quatro 

formadores e quatro professores cursistas.  

Os dados funcionais referentes aos participantes da pesquisa estão 

descritos nos Quadros 02 e 03. 



53 
 

Quadro 02: Dados dos coordenadores e professores formadores 

Identificaç

ão 
Função Graduação Pós-Graduação 

Tempo de 

atuação no 

magistério 

Tempo de 

atuação no 

NTE/CTE 

C1 Coordenador I 
Licenciatura/Bacha

rel em História 

Especialização em 

Mídias na Educação 
_____ 02 meses 

C2 
Coordenador 

II 
Sociologia ______ _____ 08 meses 

C3 
Coordenador 

III 
Serviço Social 

Assistência e 

Previdência 
_____ 

02 anos e 

06 meses 

PF1 
Professor 

formador 

Licenciatura em 

Ciências/Biologia 

Tecnologias em 

Educação 
12 anos 

05 anos e 

04 meses 

PF2 
Professor 

formador 

Licenciatura em 

Ciências/Química 

 

Tecnologias em 

Educação 
20 anos 07 anos 

PF3 

Professor 

formador 
Licenciatura em 

Ciências/Biologia  

Aplicações 

Pedagógicas dos 

computadores 

22 anos 16 anos 

PF4 

Professor 

formador 
Licenciatura em 

Letras 

Aplicações 

Pedagógicas dos 

computadores 

23 anos 16 anos 

 

Quadro 03: Dados dos professores cursistas 

Identificação Graduação Pós-Graduação 
Tempo de atuação no 

magistério 
Idade 

PC1 
Licenciatura em 

Matemática  

Especialização em 

Educação Matemática 
08 anos 38 anos 

PC2 
Ciências 

Biológicas 
Ecologia de Ecossistemas 12 anos 42 anos 

PC3 
Licenciatura em 

Ciências 

Metodologia do Ensino 

Superior 
10 anos 38 anos 

     

PC4 
Licenciatura em 

Física 

Especialização em Mídias 

na Educação 
24 anos 55 anos 
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Inicialmente estava agendada uma entrevista com a coordenadora de 

Tecnologia Educacional, responsável pelos Núcleos no estado da Bahia. No 

entanto, na semana prevista para acontecer, a pessoa responsável pelo cargo foi 

exonerada. Passados uns dois meses, manteve-se contato com o novo 

coordenador via e-mail e telefone e, após um longo período de espera, a 

entrevista foi concedida. 

Nesse caso, a entrevista foi realizada nas dependências do IAT, em 

Salvador, depois de várias confirmações por contato telefônico. Mesmo diante 

das confirmações, ao chegar ao local o coordenador limitou seu tempo em 30 

minutos, em razão de outros compromissos.  

Para a coleta das informações, foi elaborado um roteiro de entrevista 

semiestruturada com tópicos que conduziriam a pesquisadora a obter as 

informações desejadas. Não necessariamente teve-se que seguir à risca a 

sequência, pois muitas vezes as informações iam surgindo antes mesmo que 

fossem questionadas.   

Segundo Lüdke e André (1986), nesse tipo de roteiro não se impõe uma 

ordem rigorosa nas questões; o entrevistado tende a discorrer sobre o tema em 

questão, com base em todas as informações que detém, o que favorecerá um 

ganho maior para o entrevistador, que acaba coletando um número maior de 

informações e com maior riqueza de detalhes. 

As entrevistas foram gravadas em um gravador de voz de um celular 

SAMSUNG 4G e, posteriormente, em outro aparelho celular MOTOROLA 5G. 

Essas entrevistas foram transcritas para que pudessem ser analisadas em outro 

momento do trabalho. A gravação direta tem a vantagem de deixar o 

entrevistador livre e poder prestar toda a atenção no entrevistado.  

As entrevistas aconteceram individualmente, durante o mês de julho de 

2014, com os coordenadores e formadores do NTE no próprio Núcleo de 

Tecnologia Educacional; em novembro de 2014, com o coordenador do CTE nas 

dependências do IAT em Salvador; em fevereiro e março de 2015, com os 

professores cursistas, em horário e local previamente combinado com cada 

entrevistado. 
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A escolha dos professores cursistas foi feita com base na participação em 

cursos relacionados com o Ensino de Ciências. Em contato com a coordenação, 

obteve-se a informação de que haviam acontecido dois cursos nessa área e que 

houve a participação do NTE por meio acompanhamento12 dos formadores aos 

professores cursistas. 

Segundo a coordenação, os cursos eram na modalidade a distância e, 

durante os encontros presenciais, os professores cursistas deslocavam-se até o 

NTE, onde os formadores tiravam as dúvidas em relação à navegação na 

Plataforma do curso, postagem de atividades, participação nos fóruns, diário de 

bordo, formato de arquivo suportável no ambiente, datas de envio das 

atividades propostas e o que mais fosse necessário em relação ao ambiente do 

curso. Segundo as informações obtidas pela coordenação, a participação dos 

formadores acontecia como descrita anteriormente. 

Entre os cursos citados, A Física e o Cotidiano aconteceu no ano de 2011, e, 

em 2012, ocorreu o Curso de Formação para a Prática Pedagógica na Educação Básica 

- II Feira de Ciências da Bahia. 

A ideia inicial era entrevistar os professores que haviam participado dos 

dois cursos, contudo, após solicitação dos contatos, verificou-se que os cursistas 

do Curso de Formação para a Prática Pedagógica na Educação Básica - II Feira de 

Ciências da Bahia residiam em localidades distantes, pertencentes até mesmo a 

outras DIRECs, o que acabou inviabilizando a ideia. Chegou-se a manter 

contato com alguns cursistas na tentativa de marcar entrevista caso retornassem 

a Jequié, o que não foi possível, já que, segundo eles, raramente vão a essa 

cidade. 

Dessa maneira, participaram das entrevistas os concluintes do curso A 

Física e o Cotidiano13. De posse da relação dos cursistas, verificou-se que, de nove 

inscritos, seis concluíram o curso e, destes, quatro participaram das entrevistas. 

                                                           
12

 Acompanhamento no sentido de direcionar o cursista em relação à Plataforma do curso. 
13 Maiores informações sobre o curso em: 
http://educadores.educacao.ba.gov.br/noticias/estao-abertas-inscricoes-para-o-curso-fisica-e-
o-cotidiano 
 

http://educadores.educacao.ba.gov.br/noticias/estao-abertas-inscricoes-para-o-curso-fisica-e-o-cotidiano
http://educadores.educacao.ba.gov.br/noticias/estao-abertas-inscricoes-para-o-curso-fisica-e-o-cotidiano
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Os contatos iniciais foram feitos por meio de rede social ou por telefone, 

fornecido pelo NTE. 

Entre os que não participaram, um se encontrava cursando Doutorado 

em outro estado, e com o outro, que residia em outra cidade, não se conseguiu 

manter contato, apesar das várias tentativas, em turnos e dias diferentes, de 

contato telefônico. 

A duração das entrevistas variou entre 14 minutos e 29 segundos e 38 

minutos e dezoito segundos. 

Para o estudo, utilizaram-se, também, documentos que contêm as 

Diretrizes do Proinfo (Anexo B) e Recomendações Gerais para a preparação dos 

Núcleos de Tecnologia (Anexo C). Esses documentos, que estão no formato de 

texto e foram fornecidos pelo NTE, também, são encontrados via Internet e 

foram utilizados para subsidiar as informações acerca dos objetivos do Proinfo, 

assim como da implantação dos Núcleos. 

Chizzotti (2005) considera como documento toda informação que se 

encontra em forma de textos, imagens, sinais fixados por impressão, gravação, 

pintura, incrustação, tinta, como, também, informações orais quando transcritas 

em suporte material.  

 
3.2 - Análises dos dados 

 

Os dados foram analisados à luz dos objetivos propostos para a pesquisa. 

A partir desses objetivos, estabeleceram-se os eixos temáticos, assemelhando-se 

com a análise categorial temática, uma das técnicas da análise do conteúdo 

proposta por Bardin (2011). 

Os três eixos temáticos desdobrados conforme os objetivos propostos 

foram os seguintes: 

- o NTE no contexto das políticas de formação de professores 

- as Ações do NTE na formação de professores 

- a Formação de professores para o Ensino de Ciências  
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CAPÍTULO 4 
  

ANALISANDO OS DADOS 

 

Neste capítulo, apresenta-se a análise dos dados, realizada com amparo 

na literatura da área e no referencial teórico adotado. Tendo como finalidade 

buscar compreender a atuação dos NTEs no contexto das políticas de formação 

de professores de Ciências, a análise foi realizada com base nos documentos de 

criação desses Núcleos; nas diretrizes do Proinfo; nas entrevistas 

semiestruturadas realizadas com o coordenador geral dos Núcleos na Bahia, 

com os coordenadores do NTE-06, com os professores formadores do NTE-06 e 

com os professores cursistas.  

A análise teve como referência os objetivos propostos para a pesquisa, ou 

seja:  

- o papel atribuído aos NTEs nas políticas públicas de formação de 

professores no estado da Bahia;  

- as ações de formação do NTE ao longo de sua história;  

- as ações do NTE-6 em relação à formação de professores de 

Ciências. 

De posse desses objetivos, foram desdobrados os seguintes eixos 

temáticos: o NTE no contexto das políticas de formação de professores; as ações do NTE 

para a formação de professores; e a formação de professores de Ciências no NTE.  

O Quadro 04 apresenta sucintamente os eixos estabelecidos após a 

análise dos dados da pesquisa. 

Quadro 04. Eixos e subeixos estabelecidos para análise dos dados 

Eixos temáticos Subeixos temáticos 

O NTE no contexto das políticas de 
formação de professores 

Esvaziamento das ações iniciais 
Autonomia pedagógico-administrativa 
Espaço formativo para outros profissionais 
 

O NTE e as ações para a formação de 
professores em Jequié/BA 

Ações propostas ou desenvolvidas pelo NTE 
06 
Modelo de formação que orienta ações do 
NTE 
Outras ações desempenhadas pelo NTE 

Contribuições do NTE para o Ensino de 
Ciências 

Contribuições das TICs para a formação 
pessoal e profissional 
Conhecimento do conteúdo da matéria 
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4. 1 – O NTE no contexto das políticas de formação de professores 

 

Nesse eixo temático, propôs-se compreender como as políticas públicas 

de formação de professores estabelecidas pelo Proinfo vêm acontecendo nos 

NTEs desde sua implementação, principalmente em relação aos propósitos 

iniciais.  

 

4.1.1 – Esvaziamento das ações iniciais 

 

O Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo) foi criado 

pela Portaria MEC nº 522, de 9 de abril de 1997.  Em 2007, dez anos depois da 

criação, passou a denominar-se Programa Nacional de Tecnologia Educacional - 

Proinfo, por meio do Decreto n° 6.300, de 12 de dezembro de 2007. É uma 

política pública educacional que busca promover o uso pedagógico das 

tecnologias nas escolas públicas. 

Nessa nova versão do programa, ampliaram-se os objetivos a fim de 

atender às necessidades de inserção das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs), tanto na zona urbana, como na zona rural. 

Entende-se que as políticas públicas são pensadas e formuladas para 

atender a uma demanda existente na sociedade, com vistas a resolver um 

determinado problema ou, pelo menos, minimizá-lo. Segundo Ball e Mainardes 

(2011), as políticas são reinterpretadas e recriadas no contexto da prática no 

sentido de que os efeitos e consequências possam trazer transformações e 

mudanças significativas em relação à política original. 

Quando uma política educacional é implementada, criam-se expectativas 

em torno dela. No caso específico dos NTEs, estes foram implantados a partir 

do momento em que as tecnologias, mais especificamente os computadores, 

começaram a chegar às escolas por meio dos laboratórios de informática 

oriundos do Proinfo. Compreendendo o Proinfo como uma política pública de 

relevância quanto à disseminação das TICs nas escolas públicas, buscou-se 

analisar e tentar compreender qual a visão dos entrevistados em relação ao 

papel conferido ao NTE por meio do Proinfo. 
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As falas dos entrevistados expressam várias críticas em relação à política 

do Proinfo mais especificamente nos últimos cinco anos. Elas revelam que, no 

início da implantação dos NTEs, apostaram muito no sucesso do Proinfo, 

principalmente por se tratar de um programa federal com diretrizes 

estabelecidas e independentes das questões específicas de cada estado. Por ser 

um programa proveniente do MEC, presumia-se que estaria “livre” das 

questões partidárias, que, por vezes, influenciam negativamente na execução e 

qualidade de projetos educacionais em âmbito estadual ou municipal. 

 
Logo quando foi criado, o Proinfo ofertava mais cursos, vinha mais verbas. 
Atualmente, apesar dele ter distribuído tablet para os professores, não estão 
vindo essas verbas para oferta de cursos. (PF2). 
 
No início quando nós entramos aqui no NTE por iniciativa do Proinfo, era 
um trabalho de grande alegria, de grande êxito porque mobilizava todo o 
Brasil no trabalho dos NTE. Então, o que acontecia: a gente fazia as 
atividades, éramos direcionados pelo estado e pelo MEC, então, nós tínhamos 
ações que vinham diretamente do MEC com material teórico do MEC, os 
professores cursistas recebiam livros, apostilas, CDs, todo material teórico do 
MEC. A gente recebia a formação, passava para eles, daí o nome professores 
multiplicadores, porque a gente recebia a formação do MEC e do estado e 
repassava nos municípios da nossa jurisdição, da DIREC 13. Mas com o 
tempo, mudou a Secretaria de Tecnologia no MEC, extinguiram a Secretaria, 
e a área de Tecnologia e Educação a Distância ficou um pouco à parte dos 
projetos de educação do MEC e ficou no esquecimento, então não teve mais o 
encontro anual do Proinfo, a gente não se encontrava mais a nível de Brasil, a 
nível de estado também foi enfraquecendo os encontros estaduais e, hoje em 
dia, a gente sente falta daquela iniciativa a nível de nação, de trabalhar com 
tecnologia nas escolas públicas sejam elas estaduais ou municipais, mas uma 
educação com qualidade e com tecnologia nas escolas públicas. Infelizmente 
essa ação do Proinfo está muito, hoje em dia, no escanteio (PF3). 

 

O entrevistado reconhece a importância dos tablets para os professores, 

mas chama a atenção para a necessidade de cursos, que, antes, eram ofertados, 

e atribui essa ausência à falta de verbas oriundas do Proinfo. No entanto, outro 

entrevistado argumenta que existem ofertas, mas falta demanda em razão da 

sobrecarga dos professores em outros cursos. 

Atualmente nós temos quatro cursos de formação do Proinfo, mas esse ano 
vale a pena dizer que os cursos do Proinfo não estão tendo uma demanda 
grande, aliás, uma demanda muito curta por conta dos inúmeros cursos que 
são fornecidos pelo estado também para os professores (C1). 
 

É importante registrar que as ações do Proinfo executadas pelo NTE não 

estavam acontecendo com a mesma frequência. As falas revelam um 

esvaziamento por parte do MEC e, consequentemente, falta de iniciativa do 
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estado em tentar reverter a situação, causando nos formadores um sentimento 

de decepção frente ao abandono da Coordenação Nacional do Proinfo em 

relação aos trabalhos desenvolvidos pelo NTE na Bahia. 

Ausência de eventos para discutir melhorias nas ações do Proinfo, de 

diálogo na tentativa de inovações revelam um descaso frente à filosofia do 

Proinfo, que é fazer com que os professores utilizem a informática na educação 

como forma de trazer contribuições ao processo ensino-aprendizagem (BRASIL, 

1997). 

Compreendendo que a política é implantada a partir de um problema e 

que representa uma tentativa de resolvê-lo, o Proinfo não tem procurado 

resolver ou pelo menos minimizar o problema do uso da informática na 

educação pelos professores da educação básica. Isso vai de encontro à proposta 

inicial do programa de que seria indispensável estabelecer um processo de 

acompanhamento e avaliação do programa (BRASIL, 1997). 

 

4.1.2 – Autonomia pedagógico-administrativa 

 

Outro aspecto citado pelos formadores e coordenadores está relacionado 

com a questão da autonomia pedagógico-administrativa delegada aos NTEs.  

Mas os NTE eles têm autonomia para produzir seus próprios cursos, nós não 
temos limitado os NTE de criarem eventos, seminários, que possam criar 
palestras diversas ou que possam ir até as escolas fazer essas palestras, nós 
não temos impedido porque temos dado autonomia aos coordenadores para 
que façam isso. Atualmente, isso não tem sido muito frequente por conta da 
grande demanda que nós temos (C1). 
 
O NTE no início foi classificado como grande porte. Ele tinha toda uma 
autonomia. Vinha dinheiro diretamente para o NTE para comprar livros o 
acervo do NTE, material, ele recebia recursos próprios pra isso. Em 2002, o 
NTE sofreu uma reforma e mudou porque ele era tido como escola e passou a 
ser coordenado pelo IAT,... (PF2). 
 
Então nós, como fazemos parte do Instituto Anísio Teixeira, temos uma 
coordenação geral lá no IAT, onde é organizada toda a estrutura anual dos 
trabalhos do NTE. Mas nós temos também a liberdade de durante o ano fazer 
nosso planejamento a nível regional e nível local. Obedecemos à demanda do 
estado, mas também corremos atrás para atender à demanda do nosso 
município e das cidades circunvizinhas (PF3). 
 
... a gente acabou deixando de ser protagonistas dos nossos próprios cursos, 
agora a gente faz cursos que vêm do MEC, os da SEC e acabamos inserindo 
nesses cursos. Mas eu acho que ainda há espaço para isso, a gente só conta 
talvez com poucas pessoas, era bom se tivesse mais profissionais no NTE, 



61 
 

assim, teria possibilidade de fazer essa autonomia acontecer, como fazíamos 
antes (PF4). 

 
A autonomia mencionada pelos entrevistados, apesar de teoricamente 

existir, na prática era obscurecida por influência de fatores de ordem 

burocrática, principalmente falta de gerenciamento dos recursos financeiros. 

Quando o NTE deixou de ser considerado uma escola de grande porte, os 

recursos financeiros foram reduzidos. Havia recursos apenas para a 

manutenção do prédio, o que dificultava a realização de cursos com recursos do 

próprio NTE. 

Segundo os entrevistados, o número reduzido de formadores também 

inviabilizava a realização desses cursos já que eles se dedicavam a outras 

atividades existentes no NTE. 

 Logo, ainda que houvesse uma autonomia para o trabalho pedagógico, 

como realização de cursos, palestras, seminários, a autonomia esbarrava muitas 

vezes em entraves como os citados anteriormente. 

Diante dessa situação, o NTE atualmente é considerado um órgão 

completamente dependente de outras instâncias maiores, como mencionado 

por C3, 

...somos subordinados ao MEC, a SEC e ao IAT, os cursos vêm de lá. O que a 
gente pode fazer aqui? A gente elabora as oficinas que, embora seja algo 
emergencial, é uma atividade que os professores estão no dia a dia, a gente faz 
muitas oficinas aqui. A gente faz com nossos próprios recursos, com a nossa 
própria iniciativa. Juntamente com os professores, elaboramos as oficinas aqui 
no nosso núcleo. 

 

Essa aludida falta de autonomia ilustra o pensamento de Giroux (1997) 

em relação à atuação dos professores nas escolas. Para esse autor, cada vez mais 

os professores têm se tornado meros cumpridores de programas, cuja tendência 

é levar esses profissionais a se tornarem cada vez mais técnicos. Ainda de 

acordo com Giroux (1997), os professores deveriam apropriar-se criticamente 

dos currículos de maneira que estes venham a satisfazer objetivos pedagógicos 

específicos. 

Defende-se que os formadores do NTE deveriam se apropriar da 

elaboração dos cursos, por entender que se deve levar em consideração o 
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contexto em que esses cursos serão ofertados, e deixarem de ser meros 

cumpridores de programa, como menciona o próprio Giroux (1997). 

Segundo Giroux (1997), os professores não podem ser vistos como 

operadores profissionalmente preparados para atingir quaisquer metas a eles 

apresentadas; ao invés disso, devem ser vistos como pessoas livres, com uma 

dedicação especial aos valores do intelecto e ao fomento de capacidade crítica 

dos jovens.   

 

4.1.3– Espaço formativo para outros profissionais  

 

Por outro lado, existem algumas instituições parceiras que solicitam o 

espaço do NTE para o desenvolvimento de atividades, como cursos para seus 

funcionários; cursos para os próprios funcionários do NTE; e cursos para a 

comunidade de modo geral. 

Nós realizamos um curso de capacitação aqui no NTE para professores e 
funcionários com parceria com o Corpo de Bombeiros aqui de Jequié. Então, a 
gente tem essa parceria... (C3). 
 
Tem a parceria com 13ª DIRES, que, às vezes, solicita os laboratórios para 
realização de formação para seu quadro de funcionários, a Secretaria da 
Fazenda, o SAC, os órgãos que estão direcionados à parte de tecnologia e que 
não têm como dar um curso, uma formação ao seu profissional. Então, 
solicita do órgão e colocamos à disposição. Também a Pastoral do Menor, que 
é uma entidade ligada à igreja católica, tem o curso de informática e, às vezes, 
usa nosso laboratório, realizando curso em parceria com o antigo Instituto de 
Educação Régia Pacheco (IERP), que tem o curso de Tecnologia em 
Informática e os alunos fazem o estágio aqui com a gente (C3). 
 
As prefeituras são convidadas a estabelecer a parceria. O IAT envia a 
documentação, as prefeituras fazem essa parceria e o próprio NTE divulga os 
cursos que são oferecidos e as prefeituras acabam procurando a gente segundo 
a necessidade. Às vezes é curso de Linux para gente ofertar para os 
professores (PF4). 
 
Com a prefeitura aqui de Jequié já fizemos parceria para realização de cursos 
porque a prefeitura também recebe laboratório e faz parceria para realizar 
cursos de informática básica, no caso especificamente, o Linux. Já fizemos 
parceria com outras prefeituras, de Maracás, para realização de cursos. 
Atualmente, veio o pessoal de Itiruçu para ministrar uma oficina (PF2). 
 
Quando a gente ingressou logo aqui no NTE tivemos parceria, inclusive com 
a UESB, para realização de cursos e nós temos parceria com as prefeituras 
também. Desde a criação do NTE que nós trabalhamos não somente com a 
rede estadual, mas, desde o início, realizamos cursos para as redes municipais 
também (PF4). 
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Essas parcerias mencionadas pelos entrevistados acontecem, sem, 

necessariamente, receber pagamentos provenientes das outras instituições 

parceiras; o espaço físico é emprestado para realização de cursos com os 

profissionais que buscam um aperfeiçoamento em sua profissão.  

Existem casos, no entanto, em que os cursistas não precisam 

obrigatoriamente estar vinculados à Secretaria de Educação. Nesse caso, o NTE 

cede o espaço físico para órgãos públicos ou para a comunidade fazer uso do 

laboratório para a formação dos seus funcionários. 

Servindo dessa maneira, o Núcleo pode ser compreendido tanto como 

um espaço relevante de formação dos docentes da rede pública quanto um 

colaborador na formação de outros profissionais, ainda que de maneira 

indireta. 

 

4.2 – O NTE e as ações para a formação de professores em Jequié/BA 

 

4.2.1 – Ações propostas ou desenvolvidas pelo NTE 06 

 

O Núcleo de Tecnologia Educacional de Jequié (NTE 06) está situado na 

cidade de Jequié, no estado da Bahia. Possui prédio próprio, construído entre os 

anos de 1996 e 1997, quando da implantação do Proinfo. O prédio foi 

construído nas dependências do Colégio Polivalente Edivaldo Boaventura, no 

Bairro do Jequiezinho.  

O quadro de funcionários é composto por dois coordenadores, seis 

professores formadores, uma secretária, um técnico e um agente de serviços 

gerais. Além desses, duas professoras da rede estadual utilizam as 

dependências do NTE para organizar suas atividades em programas da 

Secretaria da Educação do Estado. 

O Núcleo faz parte da DIREC 13 e atende aos vinte e cinco (25) 

municípios que compõem essa jurisdição, a saber: Itiruçu, Irajuba, Jaguaquara, 

Barra do Rocha, Itagi, Jequié, Dário Meira, Boa Nova, Santa Inês, Maracás, 

Ipiaú, Ibirataia, Apuarema, Ubatã, Lajedo do Tabocal, Jitaúna, Lafaiete 
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Coutinho, Itaquara, Mirante, Itagibá, Aiquara, Manoel Vitorino, Iramaia, 

Cravolândia, Planaltino. 

O NTE desenvolve atividades com professores e gestores da rede pública 

relacionadas com o uso das TICs, tais como: oficinas, cursos e tutorias.14 

A implantação dos NTEs foi impulsionada pela chegada dos laboratórios 

de informática nas escolas justamente para atender à demanda de formação de 

professores. No contexto de sua criação, considerou-se, como justificativa, “o 

processo de universalização do uso de tecnologia de ponta no sistema público 

de ensino.” (BRASIL, 1997, p. 1). Os avanços tecnológicos estavam acontecendo, 

e a escola não poderia ficar à margem desses avanços.  

Trata-se de uma política de execução como geralmente acontece com 

políticas de formação de professores. Não existe a participação direta dos 

formadores na elaboração dos cursos, tanto naqueles que são promovidos pela 

Secretaria Estadual da Educação, quanto os oriundos do MEC. 

No início de sua implantação, era considerado como uma unidade 

escolar de grande porte e tinha autonomia para gerenciar tanto os cursos 

quanto os recursos financeiros.  

Em 21 de maio de 2002, por meio do Decreto Governamental nº 8.259, os 

Núcleos de Tecnologia Educacional deixaram de ser unidades escolares de 

grande porte e passaram a fazer parte da estrutura do Instituto Anísio Teixeira, 

sendo-lhes asseguradas as condições pedagógicas, administrativas e financeiras 

para a capacitação em tecnologias educacionais.  

Em consequência dessa mudança da coordenação geral dos núcleos, 

modificações foram necessárias na dinâmica de funcionamento do órgão, que 

passou a depender diretamente de orientações do IAT para a efetivação das 

suas atividades.  

Utilizando as informações obtidas nas entrevistas e o texto das Diretrizes 

do Proinfo (1997), que norteiam as ações inicias do NTE, puderam-se classificar 

                                                           
14

 Essas informações foram obtidas em conversação com uma ex formadora do Núcleo.  
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resumidamente as ações15 propostas quando da implantação do Núcleo e as 

ações que são atualmente realizadas pelo NTE.  

Diante das falas dos coordenadores, durante as entrevistas, sobre as 

ações desenvolvidas pelos NTEs, foram resumidas as ações no Quadro 05. Vale 

lembrar que não se trata de fazer uma comparação entre as ações propostas 

inicialmente e as ações atuais, mas compreender o significado dessas ações com 

base no contexto em que foram e estão sendo desenvolvidas. 

Quadro 5- Ações propostas e ações desempenhadas pelo NTE/06 de Jequié 

Ações propostas na fase de 

implantação dos NTE 

Ações desempenhadas atualmente 

pelo NTE/06 

Sensibilização e motivação das 

escolas para incorporação das TIC 
Oficinas diversas  

Apoio ao processo de planejamento 

tecnológico das escolas para 

aderirem ao projeto estadual de 

informática na educação 

Oficinas denominadas emergenciais 

para as tecnologias que chegam às 

escolas: tablet, lousa digital, projetor 

Capacitação e reciclagem dos 

professores e das equipes 

administrativas das escolas 

Informática básica utilizando o 

sistema operacional LINUX 

Realização de cursos especializados 

para as equipes de suporte técnico 

Acompanhamento a distância dos 

cursistas que participam dos projetos 

estruturantes 

Apoio (help-desk) para resolução de 

problemas técnicos decorrentes do 

uso do computador nas escolas 

Acompanhamento presencial dos 

cursistas que participam dos projetos 

estruturantes 

Assessoria pedagógica para uso da 

tecnologia no processo de ensino-

aprendizagem 

Acompanhamento de curso de 

Atualização em práticas pedagógicas  

a distância no ambiente NIAVA 

(Núcleo de Inovação em Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem) 

 

 

                                                           
15

 Denominamos ações tanto as atividades que foram propostas para os todos os NTE durante o 
processo de implantação, bem como as atividades que atualmente são desenvolvidas pelo NTE/06 de 
Jequié. O que não difere dos demais NTE. 
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4.2 2. Modelo de formação que orienta ações do NTE 
 

De acordo com as descrições, verifica-se que as ações inicialmente 

propostas tinham um caráter bastante técnico em relação ao uso da máquina. 

Palavras ou expressões, como “capacitação”, “reciclagem”, “problemas 

técnicos” estão evidentes nessas ações. Ainda que essas expressões não sejam 

evidentes, algumas falas mostram semelhança com as ações iniciais. 

... embora tivesse acontecido vários cursos, sempre a gente está fazendo a 
reciclagem dos cursos e ofertando outros para que os professores possam se 
atualizar (C 3). 
O NTE é um órgão responsável por levar a tecnologia na escola, responsável 
também pela capacitação continuada dos professores (C2). 
... o NTE não tinha até então aquele papel de oferecer cursos direcionados 
para determinadas áreas específicas, e que se voltava mesmo para a parte de 
capacitação dos professores na utilização de alguns programas ou de alguns 
equipamentos, que eram disponibilizados para as escolas (PC1). 
 

Percebe-se, nesse tipo de formação, um modelo de racionalidade numa 

perspectiva técnica, em que o professor é visto como um técnico, que coloca em 

prática regras científicas ou pedagógicas.  

Para Diniz-Pereira (2014), esse modelo de racionalidade prepara o 

profissional de educação, com conteúdo científico ou pedagógico para fazer 

aplicabilidade na prática. 

A fala de uma entrevistada deixa clara a necessidade de participar de 

cursos que ofereçam a possibilidade de aplicação em sala de aula e sugere que o 

NTE, fazendo dessa forma, estaria melhorando a sua prática em sala de aula. 

...mas eu também acho que o NTE poderia oferecer outros cursos mais 
voltados mesmo para prática em sala de aula (PC2). 
 

Nas palavras de Giroux (1997), essa formação direciona para uma 

padronização do conhecimento, onde o ensino é visto como uma ciência 

aplicada. Em oposição a esse tipo de conhecimento, o autor sugere que o 

conhecimento deve ser problematizado e situado em relações sociais escolares 

que permitam o debate e a comunicação. 

Retomando as ações iniciais do NTE, é compreensível que os professores 

necessitassem desse conhecimento técnico para entender o funcionamento do 

computador, mas não se deve considerar o computador ou outras tecnologias 

apenas como mais um recurso; deve-se compreendê-los como um meio que 
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aponta possibilidades para utilização na escola em prol da construção do 

conhecimento. 

De acordo Cisneyros (2003), a falta de compromisso das escolas na 

elaboração de um projeto tecnológico estabelecido como ações do Proinfo 

acabou ignorando o entendimento de Informática Educativa, o que levou 

muitas escolas a associar a presença dos computadores apenas como aulas de 

iniciação de informática. Nessas condições, o caráter técnico do computador 

estava sendo o alvo dos professores durante os cursos.  

 

4.2 3. Outras ações desempenhadas pelo NTE 

 

As mudanças certamente são necessárias a partir do momento em que a 

sociedade necessita buscar conhecimentos que vão emergindo. No decorrer dos 

anos de existência dos NTE, demandas foram surgindo referentes à formação 

de professores e, como consequência, a função inicial proposta para os 

formadores foram tomando outros rumos. 

....o tablet educacional, que também foi fornecido pelo MEC, temos também a 
lousa, projetor, que mais ... integração desses equipamentos aí, lousa, projetor 
e tablet. Então esses equipamentos têm sido a política do MEC através do, ou 
melhor, o estado, o MEC fornece e os estados implementam essa política ...no 
caso da Bahia são os Núcleos de Tecnologia Educacional (C1). 
 
A gente continua levando essas oficinas de tablet, de lousa digital (C2). 
 
A gente realiza as oficinas que agora tá usando-se muito a questão do tablet 
educacional que é um projeto do governo que todos os professores da rede 
estadual do ensino médio receberam o tablet e as escolas também receberam a 
lousa digital, então nós ofertamos as oficinas para os professores aqui no 
núcleo (C3). 

 
Em atendimento à política do governo federal, por meio do MEC, e 

também à política estadual de informatizar as escolas com tecnologias que iam 

surgindo, o NTE tem se encarregado de realizar a formação dos professores da 

rede estadual principalmente com oferta de oficinas de curta duração. Nas 

“oficinas emergenciais”, com uma duração mínima de 08 horas, o professor 

adquire o conhecimento técnico e recebe as orientações para utilizar em sala de 

aula com o aluno no sentido de promover a construção do conhecimento.  
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 São oficinas que trabalham com o conhecimento do equipamento, 

questões básicas de como desbloquear, ligar, desligar, considerando também o 

enfoque da utilização pedagógica desses equipamentos, conforme cita C1. 

Fizemos uma formação porque entendemos que o tablet.... professor pode 
saber manipular o tablet, muitos deles já possuem um tablet, mas existe uma 
diferença entre o saber técnico da manipulação do aparelho e o uso pedagógico 
em sala de aula, existe um distanciamento muito grande entre isso aí, saber 
como utilizar o tablet em sala de aula (C1). 
 
...no que esteja a serviço das novas tecnologias para educação, os NTEs têm 
sido um suporte (C1). 

 
O enfoque dado às oficinas com o tablet deve-se à distribuição desses 

aparelhos nas escolas no mesmo ano em que foram realizadas as entrevistas. 

Era o foco do momento. Para as demais oficinas realizadas com outros 

equipamentos que chegaram às escolas, o procedimento prevalece o mesmo. Os 

cursistas apreendem o manuseio do aparelho e recebem orientações para o uso 

pedagógico. 

Para Valente (1999), a formação do professor para utilização da 

informática em suas atividades em sala de aula requer o domínio das técnicas 

educacionais, mas, também, o entendimento de como ocorre a integração do 

computador com sua prática pedagógica, além da superação de barreiras de 

ordem administrativa e pedagógica. 

Analisando as ações atualmente desenvolvidas pelo NTE, percebe-se 

uma diferenciação em relação às ações iniciais, mesmo porque outras demandas 

foram surgindo, e o NTE, assim como toda instituição educacional, deve 

acompanhar as mudanças relacionadas com as tecnologias visando sempre 

proporcionar uma melhoria na qualidade da educação. 

Outra ação que, nos últimos três anos, faz parte das atividades dos 

formadores é o acompanhamento nos projetos estruturantes desenvolvidos pela 

Secretaria da Educação do Estado da Bahia.  

As ações do NTE têm sofrido alguma mudança, e estamos passando também 
por mudança porque a SEC está com seus projetos estruturantes, e os NTEs, 
que eram órgãos dedicados estritamente para o projeto PROINFO do governo 
federal, como o Proinfo não está tão ativo, então a SEC está, assim, 
aproveitando os núcleos por agregar equipamentos tecnológicos de 
informática para desempenhar essas atividades e aplicação desses projetos 
estruturantes junto com os professores das unidades escolares (PF1). 
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Então, nós estamos hoje em dia com outras atribuições no NTE, além de 
familiarizar os professores com as tecnologias, nós também participamos de 
projetos estruturantes da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (PF4). 
 
Atualmente, conforme a política da Secretaria da Educação, que é a formação 
através de programas estruturantes, o NTE tem dado suporte na formação de 
professores auxiliando os programas estruturantes, mas a gente não pode 
esquecer que, antes de mais nada, o NTE ele é uma política do Proinfo (C1). 
 
Nossos professores formadores participam do curso do Projeto de 
Monitoramento, Acompanhamento, Avaliação e Intervenção Pedagógica na 
Rede Estadual de Ensino do Estado da Bahia (PAIP), eles acompanham esse 
curso. É um curso que é em parceria com a SEC; o NUPAIP também 
participa do Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
(PNAIC), do Pacto pelos municípios. Todos os nossos professores estão 
envolvidos em um projeto e está acompanhando também esse projeto. O 
Formação pela Escola, temos um professor... (C2). 
 

O NTE vem favorecendo formação e suporte para uso e produção de 

mídias e tecnologias. Essas ações, a depender dos objetivos propostos, 

acontecem em momentos presenciais para orientação dos cursistas em relação 

ao ambiente virtual em que será realizado o curso. Sempre que um desses 

projetos necessita de ambiente virtual para uma determinada formação de 

professor, o NTE tem se tornado parceiro para familiarizar os cursistas com o 

ambiente.  

A inserção dos professores do NTE nesses projetos estruturantes deu-se 

num momento em que as demandas por cursos estavam sendo reduzidas. As 

inscrições para os cursos realizados pelo Proinfo eram abertas no site do IAT e 

havia toda uma divulgação tanto pelo NTE por meio do blog, e-mails para os 

diretores de escolas e, também, por intermédio da DIREC 13.  

A falta de motivação dos professores em relação aos cursos era por conta 

da carga horária reduzida e por não favorecer um incentivo na carreira. Além 

disso, esses professores têm uma jornada extensiva de trabalho, o que dificulta 

ainda mais participar dos cursos. Esses argumentos foram apresentados pelos 

entrevistados durante a pesquisa quando questionados sobre a demanda dos 

cursos no NTE. 

...nós percebemos que precisa a Secretaria da Educação, claro, através do IAT, 
que é a nossa sede, fazer uma mudança,... na questão do projeto a nível de 
curso, porque ultimamente os cursos têm a durabilidade de poucas horas e 
não empolgam, não trazem estímulo para a participação dele [do professor] e, 
com isso, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade em alguns cursos em 
atrair o educador para o acompanhamento desses cursos. Então, o que a gente 
tem solicitado muito é que haja uma mudança do projeto desses cursos para 
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que realmente possam estender mais horas e com isso eles serem 
contemplados com algum incentivo no próprio salário (C2). 
 
... mas uma coisa que eu mesmo sinto falta e vejo que poderia estar melhor é 
uma vez o incentivo nos cursos, porque, nos cursos que acontecem aqui, a 
carga horária é baixa, e, na maioria das vezes, o professor vem fazer o curso 
além de ter sua qualificação pessoal tem que ter sua diferença em salário, 
então com uma carga horária baixa não acrescenta no salário do professor 
(C3). 
 
... essa participação dos professores nos cursos ultimamente está muito 
escassa. O professor não quer mais curso de 40 horas. Ele tem uma carga 
horária muito longa, aí cursos para ele de 40 horas de 50, de 60 horas não é 
atrativo para o professor (F2). 
 

 

Diante desses argumentos seria interessante ouvir a opinião dos 

professores que não participaram dos cursos no NTE ou que se inscreveram, 

mas não deram continuidade, em possível pesquisa futura. 

 

4. 3 – Contribuições do NTE para o Ensino de Ciências 

 

Nesse tópico, analisaram-se as contribuições do NTE na formação de 

professores para o Ensino de Ciências. Os relatos destacados foram obtidos de 

coordenadores, formadores e alguns professores da rede estadual, 

denominados aqui professores cursistas e que participaram do curso A Física e o 

Cotidiano, realizado no ano de 2011 e que teve a participação do NTE. 

É importante destacar que, nas Diretrizes do Proinfo, os NTEs são 

reconhecidos como “estruturas descentralizadas de apoio ao processo de 

informatização das escolas” (BRASIL, 1997), não fazendo nenhuma menção ao 

trabalho com as tecnologias em disciplinas ou áreas específicas.  

Os resultados revelaram que uma série de fatores tem dificultado os 

professores a realizarem um bom trabalho em sala de aula, causando 

certamente insatisfação nos profissionais que, de fato, têm um compromisso 

com o Ensino de Ciências. Entre esses fatores, infelizmente muitos deles já 

conhecidos na educação, foram citados pelos professores: turmas com número 

excessivo de alunos, recursos escassos (incluindo os tecnológicos) e falta de 

tempo para o professor estudar e preparar suas aulas. 
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Mesmo diante dessas dificuldades apontadas pelos professores 

cursistas, ainda existem aqueles que procuram, de alguma maneira, cursos na 

tentativa de melhorar sua prática em sala de aula. As falas dos professores a 

seguir comprovam essa assertiva: 

Em relação aos cursos de NTE ... oferecidos tanto pelo NTE como às vezes 
por outras entidades, a gente vai em busca justamente porque a gente tem 
interesse de ter um aperfeiçoamento não só na … em questão de conteúdos 
pra apresentar aos nossos estudantes, mas quanto ao aperfeiçoamento da 
nossa prática em sala de aula (PC1). 
 
Logo após a minha entrada na rede estadual, eu procurei me atualizar sobre 
os cursos oferecidos pelo NTE através do portal da Educação do Estado da 
Bahia, e sempre ficava antenado, entrando toda semana no portal pra saber os 
cursos que estavam sendo oferecidos (PC2). 
 

Esses depoimentos confirmam que os professores estão em busca 

constante de cursos que venham a favorecer aprendizagem dos conteúdos e 

mudança na prática em sala de aula. 

Outra questão que foi relatada pelos entrevistados e que, muitas vezes, 

tem prejudicado o Ensino de Ciências é a atuação de professores com formação 

acadêmica diferente daquela da sua área de atuação. Com isso, muitos sentem a 

necessidade ainda maior de buscar cursos que trabalhem o conteúdo específico 

da disciplina. 

Eu sou formada em Ciências Biológicas, mas a minha carga horária de 
atuação é Física. Então, assim, eu já tenho que me desdobrar completamente 
pra aprender uma disciplina que eu não tive, assim, digamos que uma 
formação cem por cento. ... hoje eu tenho que me esforçar pra poder aprender 
um conteúdo que não é do meu domínio, que a questão domínio é 
extremamente importante pra o professor em sala de aula desenvolver um 
bom trabalho. ... Então esse curso que eu fiz, ele está voltado pra a minha 
disciplina de atuação, e não de formação (PC1). 
 
Eu sentia necessidade de … inicialmente eu busquei os cursos voltados pra 
minha área de formação, que era Matemática, mas no NTE eles não ofereciam 
cursos específicos na área de Matemática... o único específico que foi oferecido 
foi o de física no cotidiano, esse foi específico pra assim, pra uma área de 
formação, no caso, não é a minha, mas leciono Física também (PC2) 
 

O conhecimento da matéria a ser ensinada é relevante na formação de 

professores de Ciências. Carvalho e Gil-Pérez (2003) consideram que, nessa 

formação, devem-se contemplar os conhecimentos referentes à matéria a ser 

ensinada, por se tratar de um elemento importante, mas não o suficiente para a 

atuação do professor. Outros conhecimentos são fundamentais, como saber as 
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relações estabelecidas entre ciência, tecnologia e sociedade envolvidas na 

produção de novos conhecimentos. 

Ministrar os conteúdos específicos no Ensino de Ciências é 

fundamental, contudo, de maneira nenhuma, se deve negar a necessidade de 

trabalhar outros saberes, como os da experiência, por exemplo, e os saberes 

pedagógicos. Defendemos, sim, a não supervalorização de um em detrimento 

de outros, mas que haja um balanceamento entre ambos os saberes. 

De acordo com a fala de PC1, o curso não se referia tão somente à 

“transmissão” de conteúdo.  

... o curso me ajudou bastante pra compreender o próprio conteúdo e fazer as 
relações, o diálogo desta disciplina com outras, a interdisciplinaridade, de 
forma que eu tanto pude enxergar, como eu tenho uma condição melhor de 
passar esse conteúdo, discutir esse conteúdo com os alunos em sala de aula 
(PC1). 

 
A contribuição do curso foi relevante para os professores apreenderem 

o conteúdo da disciplina Física, relacioná-lo com outras disciplinas e 

contextualizar o ensino da Física por meio de uma aplicação didática. 

Os resultados indicam que os cursos promovidos pelo NTE têm 

contribuído de alguma forma para a formação desses professores de Ciências. 

No caso específico desse curso, os formadores fizeram o acompanhamento a 

distância e, em alguns momentos, de forma presencial. Além desse, outro curso 

que merece destaque e que contou com o acompanhamento do NTE foi o Curso 

de Formação para a Prática Pedagógica na Educação Básica - II Feira de Ciências da 

Bahia, um subprojeto que faz parte dos projetos estruturantes da Secretaria da 

Educação do Estado da Bahia. 

Teve esses cursos para professores que o NTE acompanhou, teve o curso de.... 
não é nem um curso, o ano passado a Secretaria da Educação do Estado 
desenvolveu uma Feira de Ciências do Ciência na Escola que os professores 
multiplicadores do NTE acompanharam. É como se fosse um curso porque o 
professor de Ciências vai fazer todas as atividades do curso, aplicando na 
escola com seu aluno e depois essas atividades que ele faz com os alunos na 
escola são apresentadas na Feira de Ciências da escola e os melhores trabalhos 
também vão para Salvador e são apresentados na Feira de Ciências no final do 
ano (F2). 
 

Não foi possível obter depoimentos dos professores que participaram 

desse curso porque os concluintes residiam em cidades distantes, 

impossibilitando o deslocamento para realização das entrevistas. 
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Segundo depoimentos dos entrevistados, houve uma procura por 

cursos específicos de Matemática e também por áreas. 

Cheguei a conversar com o diretor na época, e perguntei a ele por que não é 
oferecido curso para as específicas, como Matemática, Biologia, Química, ele 
informou que o NTE não tinha por enquanto aquele papel de oferecer cursos 
direcionados para determinadas áreas específicas, e que se voltava mesmo à 
parte de capacitação dos professores na utilização de alguns programas ou de 
alguns equipamentos que eram disponibilizados para as escolas (PC2). 
 
Alguns já nos pediram uma oficina, algum curso que trabalhasse 
especificamente por área. E foi devido a isso, um outro curso que teve aqui a 
gente terminou dividindo os grupos por áreas específicas e eles  faziam o 
projeto dentro da sua disciplina específica. Era Ciências, Língua Portuguesa, 
Matemática, Química (F2). 

 

Mesmo que o professor tenha o conhecimento acerca do uso do 

computador ou de outras tecnologias, a sua formação não deve se restringir a 

esse domínio; deve envolver outras condições de uso dessas tecnologias. Esses 

cursos que utilizam projetos acabam provocando um envolvimento entre as 

áreas, favorecendo a integração das tecnologias com as disciplinas da área. 

De acordo com Prado e Valente (2001), a formação continuada deve 

oferecer possiblidades para que o professor possa construir conhecimento e 

procurar entender como integrar essas tecnologias em sua prática pedagógica. 

A possibilidade de utilização das tecnologias no Ensino de Ciências 

também foi demonstrada pelos entrevistados quando estes participaram de 

cursos ou oficinas não específicas da área de Ciências no NTE. 

... nos cursos que eu tomei no NTE, a forma como foi ministrado, 

algumas vezes eu utilizei em sala de aula, a manipulação de alguns 
equipamentos que eram fornecidos como projetor, aquele projetor 
integrado que era computador mais projetor, eu utilizei em sala de 
aula, não só em sala de aula, mas também em alguns outros projetos 
(PC2). 
... fiz esses cursos voltados pra produção de vídeo, curso do próprio 
Linux, todos esses cursos, tanto contribuíram para meu crescimento, 
para minha aprendizagem enquanto professora, enquanto pessoa 
particular, quanto me levou a passar pra os alunos, discutir com os 
alunos, contribuir com os alunos, construir com os alunos, utilizando 
assim esses recursos de baixar, de editar, de produzir vídeo, de 
acessar, utilizar o próprio tablet educacional, também que a gente teve 
o acompanhamento e utilizar esses recursos tecnológicos em sala com 
os alunos (PC1). 
 

As falas desses entrevistados demonstram que a experiência obtida nos 

cursos realizados pelo NTE contribuiu para a sua formação, tanto profissional, 

quanto pessoal. No entanto, como destacado inicialmente, os entraves 
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encontrados acabam dificultando a utilização das tecnologias presentes na 

escola. 

 

4.4 – Ações futuras do NTE e o futuro do NTE 

 

Atualmente, os projetos estruturantes fazem parte das ações obrigatórias 

do NTE e, mesmo com certa desconfiança em participar dessas ações quando da 

sua implantação, todos os formadores do NTE estão envolvidos em projetos 

dessa natureza. Questionados durante a entrevista sobre o futuro do NTE em 

relação ao desempenho de suas ações, notou-se certa preocupação dos 

formadores em relação ao acompanhamento nos projetos estruturantes.  

Então, hoje em dia eu acredito que vem mudando um pouco o trabalho, o 
perfil do trabalho do NTE. A gente está fugindo, não que eu seja contra, mas 
também não sou muito a favor que mude tanto. Eu acho que poderia dar esse 
apoio tecnológico aos projetos, mas não fugir de está lá no chão da escola 
trabalhando com o professor fazendo com que os laboratórios de informática 
das escolas não virem sucatas (PF3). 
 
... eu só acho que não se pode perder o rumo pedagógico. O NTE foi criado no 
intuito de formação de professores, uma formação pedagógica para o uso 
dessas tecnologias existentes. Então, eu acho que o caminho é esse. Agora, se 
o governo do estado resolver dar outras funções ao NTE, funções de ordem 
técnica, mais técnica do que pedagógica, aí foge um pouco do objetivo do 
NTE, que é um Núcleo de Tecnologia Educacional; então eu acho que pode 
fugir um pouco da função eminentemente pedagógica do NTE (PF4). 

 

O entrevistado PF3, apesar de não ser muito favorável à participação nos 

projetos, acabou defendendo a efetiva participação dos formadores, visto que 

estes trabalham em um órgão vinculado à Secretaria Estadual da Educação. 

Mas, também, defende ainda a ideia de maior participação do NTE nas escolas 

para que possa vir a resgatar o uso dos laboratórios de informática. 

Com base nos relatos, o acompanhamento a esses projetos conduziria os 

formadores para uma função que poderia ser desempenhada por um técnico, e 

não por um professor com conhecimentos didáticos e pedagógicos.  

Os entrevistados foram questionados sobre o futuro dos NTEs no estado 

da Bahia para os próximos anos. No ano seguinte haveria mudança do governo 

do estado e, ainda que pertencesse ao mesmo partido político do atual governo, 

certamente mudanças estariam por vir. 
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As respostas obtidas convergiram para incertezas, dúvidas e, até mesmo, 

decepções em relação à atual política de formação de professores proposta pelo 

Proinfo, IAT e SEC, instituições que encaminhavam os trabalhos dos NTE. 

... eu não faço a menor ideia, isso aí vai depender muito do próximo gestor. A 
visão que ele vai ter com relação à educação, nós não sabemos (C1). 

 
Então eu acredito que o NTE vá continuar com suas ações, eu creio que deva 
ter algum tipo de mudança com referência à carga horária (C3). 
 
Em relação a esse futuro, é meio difícil a gente falar qual vai ser o futuro do 
NTE, porque essas mudanças todas aí de utilização de equipamento então da 
SEC dos projetos estruturantes, o PROINFO não muito atuante nos NTE tá 
assim meio vago então fica uma incógnita pra poder responder isso (F1) 

 
Eu acredito que o NTE tem um grande potencial, que não está sendo muito 
bem explorado infelizmente as políticas estaduais fazem com que os nossos 
governantes e coordenadores a nível de NTE mudem a cada seis meses . 
então, quando um coordenador geral do NTE começa a se apropriar das coisas 
é mudado por questões políticas, então eu acho que tudo isso influencia num 
andamento que não é muito bom para os NTE (F3). 
 
 

Ainda que muitas dúvidas pairassem sobre a continuidade das ações do 

NTE ou do próprio NTE, alguns entrevistados acreditavam que o NTE poderia 

dar seguimento às ações dos projetos estruturantes, porém sem perder o foco 

dos cursos anteriormente existentes. 

Acredito que futuramente as ações do NTE vão ser mais relacionadas aos 
cursos estruturantes da SEC, porque o que o IAT acompanha mais é 
exatamente esses cursos estruturantes. O professor do NTE, cada dia que 
passa, o IAT tá mais focando nos cursos estruturantes da SEC e locando os 
professores do NTE para acompanhar esses cursos (F2). 
 
Então eu acredito que o NTE vá continuar com suas ações, eu creio que deva 
ter algum tipo de mudança com referência à carga horária (C2).  
 
Eu espero que o perfil do NTE continue assim, com uma visão 
eminentemente pedagógica porque nós que trabalhamos aqui no NTE somos 
professores e a nossa função é de professor e é de professor multiplicador 
dessa... a nossa atribuição é essa, é formar os professores para a utilização das 
tecnologias no cotidiano da escola dentro da disciplina de cada um (F4). 
 

Já o entrevistado C2 preconiza mudanças para o NTE, especificamente o 

aumento da carga horária dos cursos  

Olha, eu vejo que o NTE precisa de uma nova formatação. Eu já comentei a 
questão de cursos, mudar o período do curso, as horas dos cursos precisam ser 
alteradas isso aí porque nós não podemos continuar resistindo quando o 
professor em alguns cursos não quer participar pelo período ser curto, né, de 
poucas horas então precisa dar uma formatação isso aí vai ter que.... A nova 
direção que assume, agora, o IAT de Salvador precisa rever isso, precisa 
analisar os pontos que realmente têm impedido manter todos os cursos com 
presença, alcançando o esperado do órgão e também do projeto (C2). 
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Essa questão do aumento da carga horária dos cursos, mencionada pelo 

entrevistado, está diretamente relacionada à política do estado, quando, no 

Estatuto do Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio do Estado da 

Bahia16, trata das gratificações dos professores ao longo da carreira. 

Art. 83 - A Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional 
será incidente sobre o vencimento ou salário básico atribuído ao cargo 
ocupado pelo beneficiário, no equivalente a:  
I - 5% (cinco por cento) aos portadores de certificado de curso com 
duração mínima de 80 (oitenta) e máxima de 119 (cento e dezenove) 
horas;  
II - 10% (dez por cento) aos portadores de certificado de curso com 
duração mínima de 120 (cento e vinte) e máxima de 359 (trezentos e 
cinquenta e nove) horas;  
III - 15% (quinze por cento) aos portadores de certificado de curso 
com duração mínima a partir de 360 (trezentos e sessenta) horas.  
§ 1º - É permitida a percepção cumulativa dos percentuais previstos 
neste artigo, desde que decorrentes de cursos diferentes e limitado ao 
percentual máximo de 50% (cinquenta por cento). 
 

Com base nesse entendimento, compreende-se que a progressão do 

profissional na carreira é fundamental, mas a participação dos professores em 

cursos de formação continuada não deve ficar limitada a essa “Gratificação de 

Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional”. Aliado a esse incentivo, os 

professores na área de Ensino de Ciências deverão buscar conhecimentos que 

possam ser incorporados aos já existentes na perspectiva de mudanças de 

postura que conduza o indivíduo a uma sociedade mais justa, crítica e 

democrática. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16

 Disponível em http://www.saeb.ba.gov.br/vs-arquivos/HtmlEditor/file/lei_est_8_261_29-
05-02_estatuto_magisterio.pdf > Acesso em 29 jun 2015 > 
 

http://www.saeb.ba.gov.br/vs-arquivos/HtmlEditor/file/lei_est_8_261_29-05-02_estatuto_magisterio.pdf
http://www.saeb.ba.gov.br/vs-arquivos/HtmlEditor/file/lei_est_8_261_29-05-02_estatuto_magisterio.pdf
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Historicamente, as políticas públicas de formação de professores no 

Brasil nunca conseguiram atender satisfatoriamente às necessidades formativas 

desses profissionais. A situação torna-se mais grave quando essas políticas 

estão relacionadas com a formação para uso das tecnologias.  

Utilizar as tecnologias nas escolas de modo a promover a construção do 

conhecimento demanda formação crítica dos profissionais, presença de recursos 

humanos para manutenção técnica das tecnologias e envolvimento e 

engajamento da gestão escolar. As tecnologias devem ser inseridas no contexto 

da prática pedagógica não apenas como mero instrumento, mas como um dos 

meios que conduzem ao aprendizado. 

No final da década de 1990, com a crescente presença do computador na 

vida das pessoas, tornou-se indispensável a informatização da escola pública. 

Representando uma das políticas e programas de formação de professores e 

como ação do governo, teve início o processo de universalização do uso das 

tecnologias na educação básica, mais especificamente o uso do computador. 

Em abril de 1997, a Portaria MEC nº 522 formalizou, em nível nacional, o 

uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação, com a criação, 

conforme Art. 1º., do Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo), 

com a finalidade de disseminar o uso pedagógico das tecnologias em todas as 

escolas públicas, de nível fundamental e médio, estaduais ou municipais.  

No entanto, a descontinuidade das ações do Proinfo, pelo governo 

federal, dificultaram as possibilidades de mudança na estrutura dessa política 

pública relacionada com a formação de professores. 

Em relação ao contexto local, especificamente relacionado ao objeto de 

estudo da pesquisa, ou seja, o Núcleo de Tecnologia Educacional, localizado em 

Jequié (NTE-6), como instância do Proinfo, coordenado pelo IAT e implantado 

pelo MEC no ano de 1997, observou-se que foi guiado pela mesma lógica que 

atingiu os outros Núcleos. A descontinuidade da política nacional gerou 

insatisfação e insegurança, principalmente nos professores formadores, pela 
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indefinição das ações e, até mesmo, incerteza quanto ao futuro do NTE no 

tocante à formação de professores.  

Em relação à questão norteadora e aos objetivos estabelecidos para a 

pesquisa, ou seja, analisar o papel atribuído ao NTE-6 nas políticas de formação 

docente e as ações em relação às necessidades formativas direcionadas para o 

Ensino de Ciências, os resultados indicam que as ações iniciais do Proinfo 

foram relevantes para a formação do professor, tendo em vista a necessidade do 

conhecimento básico, necessário ao manuseio do computador, condição 

indispensável para prosseguir e explorar outras possibilidades de 

conhecimento com o uso do próprio computador.  

A autonomia parcial atribuída ao NTE em relação aos aspectos 

pedagógico-administrativos acabou interferindo nas suas ações, seja por falta 

de recursos financeiros, seja pelo número reduzido de formadores para 

elaboração de cursos. 

As ações propostas inicialmente quando da implantação do NTE 

caracterizavam um modelo de formação embasado na racionalidade técnica, o 

que ainda prevalece. Compreende-se que toda forma de conhecimento é válida, 

contudo é necessário que as tecnologias sejam utilizadas com um 

direcionamento para a construção do conhecimento. É preciso não perder de 

vista a concepção de que as mudanças se fazem necessárias na escola, porém 

elas precisam estar aliadas à mudança de postura de todos os envolvidos no 

processo de construção do conhecimento. 

A carga horária reduzida dos cursos do Proinfo possivelmente foi um 

dos fatores que desmotivaram a participação dos professores nessas ações. 

Cursos de carga horária reduzida não garantem avanço na carreira do 

professor. Assim, restavam, como ações do Proinfo, as oficinas de curta 

duração, que davam suporte e apoio pedagógico às tecnologias que chegavam 

às escolas. 

Havia uma preocupação constante de que as ações do NTE não 

reduzissem a função do formador à de um simples técnico, marginalizando o 

conhecimento pedagógico desse profissional. As mudanças causavam 
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estranheza e desconfiança entre os formadores por acreditarem que poderiam 

perder a função de professor para um técnico de informática. 

Em relação ao Ensino de Ciências, os cursos ou oficinas que envolveram 

conhecimento geral das tecnologias foram significativos para os professores, 

pois contribuíram, tanto para a formação continuada, quanto para o cotidiano 

desses profissionais. 

Quanto ao curso específico de Física, este foi favorável para todos os 

professores, direcionando-os para o aprendizado da matéria, mas, 

principalmente, para aqueles que não tinham formação específica.  

Pode-se constatar que o NTE-6 exerceu influência positiva na formação 

continuada dos docentes em relação às necessidades formativas no campo do 

Ensino de Ciências. 

Diante dos resultados, mesmo que apresentasse aspectos não 

condizentes com uma formação docente crítica, pode-se considerar como 

avanço a implantação do NTE-6, levando em consideração a capacidade de 

atender, ainda que timidamente, professores da área do Ensino de Ciências, 

tendo em vista que não era objetivo atender a essa ou outra formação especifica. 

 Antes de concluir esta dissertação, não se pode deixar de informar que, 

durante a realização da pesquisa, mais especificamente quando se analisavam 

os dados coletados, os coordenadores dos Núcleos de Tecnologia Educacional 

do estado da Bahia foram todos exonerados – tratava-se de cargos 

comissionados.  

Como não fazia parte do objetivo da pesquisa discutir o porquê da 

descontinuidade dessa política de formação, salienta-se que, apesar de rumores 

existentes, todos os profissionais que atuavam nos Núcleos foram tomados de 

surpresa pelo desrespeito ao seu trabalho.  

Que houvesse ao menos um diálogo com os formadores para que as 

atividades desenvolvidas pelos Núcleos de Tecnologia Educacional, ao longo 

de, aproximadamente, dezoito anos na formação de professores, não 

sofresse solução de continuidade. 
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APÊNDICE A: TERMO DE COMPROMISSO 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA-UESB 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 
Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de 

Professores 
 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
Resolução nº 466, de 12 de Dezembro de 2012, do Conselho Nacional de 
Saúde 
 

 

Prezado(a) Senhor(a), 
 

 
 

Gostaria de lhe convidar para participar de uma pesquisa intitulada “O 
NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL NO CONTEXTO DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS”. 
Participando desta pesquisa, você poderá conversar e refletir um pouco mais 
sobre questões relacionadas com as políticas de formação de professores, 
especificamente às relacionadas com os professores de ciências. 
Antes, é necessário esclarecer que este é um Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido que tem a preocupação de sanar todas as dúvidas em relação a 
essa pesquisa, estando sob a responsabilidade da professora Jeruza Maria 
Novaes Souza e da professora Drª Daisi Teresinha Chapani, sendo ambas, 
pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação stricto sensu Educação 
Científica e Formação de Professores, do Departamento de Ciências 
Biológicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Campus de 
Jequié/BA. 
Essa pesquisa tem a finalidade de analisar a atuação dos núcleos de 
tecnologia educacional no contexto das políticas públicas de formação de 
professores, especificamente aquelas direcionadas à formação de professores 
de Ciências. Além disso, objetivamos também investigar em que contexto os 
núcleos de tecnologia educacional foram implantados, verificar se os objetivos 
iniciais propostos foram/continuam sendo contemplados desde a sua criação e 
apontar as contribuições das políticas de formação de professores de ciências 
evidenciadas pelo NTE. 
A pesquisa será caracterizada como qualitativa, visto que envolve os 
conceitos, crenças, significados que não podem ser medidos nem 
quantificados. O ambiente de investigação será o Núcleo de Tecnologia 
Educacional – NTE06, localizado no município de Jequié/BA. Os participantes 
da pesquisa serão os coordenadores II e III, os professores que atuam neste 
núcleo e os professores cursistas que participaram de cursos relacionados 
com o ensino de ciências. 
Os dados da pesquisa serão coletados por meio de documentos oficiais 
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(legislação, decretos, normativas), bem como por meio de entrevistas 
semiestruturadas. 

Para analisar os dados coletados será utilizada a Análise Textual Discursiva 
(ATD), a partir das idéias de Moraes e Galiazzi, que permitirão uma 
compreensão categórica e crítica-interpretativa das questões relacionadas 
sobre políticas públicas. 
Com a sua aceitação em participar desta pesquisa, você participará de uma 
entrevista onde responderá algumas questões relacionadas com as políticas 
públicas de formação de professores. 
As professoras envolvidas na pesquisa se comprometem em evitar qualquer 
tipo de desconforto que possam porventura surgir em ocasião da entrevista, 
deixando bem claro que o entrevistado poderá optar em participar ou não da 
pesquisa. O/a participante pode se recusar a responder qualquer 
questionamento voltado para pesquisa, sem que isso gere qualquer tipo de 
desconforto ou constrangimento perante a recusa. No que diz respeito aos 
riscos, apesar de toda pesquisa conferir certo grau de risco, as 
pesquisadoras envolvidas assumirão a responsabilidade em minimizar ao 
máximo a ocorrência desses riscos, que caso venha a acontecer, providências 
necessárias serão tomadas. 
Para lhe garantir confidencialidade, todos os registros individuais serão 
identificados por códigos ou números, que impossibilitarão a revelação das 
identidades. Os registros que serão feitos no trabalho citará apenas o nome 
da instituição sem, entretanto, descrever ou registrar os(as) docentes que 
participaram  da  pesquisa. Assim, toda transcrição das entrevistas serão 
feitas pela própria professora, visando garantir o sigilo das informações 
prestadas. 
A qualquer etapa da pesquisa (antes, durante e depois), você poderá pedir 
esclarecimentos às pesquisadoras por meio de seus contatos ou com o 
próprio Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UES. O CEP é um órgão que 
avalia as pesquisas quanto aos cuidados dirigidos aos participantes para 
manter sua integridade e segurança. 
Como a participação na pesquisa será voluntária, você não receberá nenhuma 
gratificação financeira para se envolver com as propostas do trabalho. Você 
também poderá retirar seu consentimento em participar da pesquisa a 
qualquer momento. 
Se você desejar participar da pesquisa, por favor, assine juntamente comigo 
este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias. Uma via 
ficará com você e a outra ficará com os pesquisadores por um período de 
cinco anos. 
 

 
 

Atenciosamente, 
 

 
 

Jeruza Maria Novaes Souza e Daisi Teresinha Chapani 
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APÊNDICE B: DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO PARA 
PARTICIPAR DA PESQUISA 
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA-UESB 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de 
Professores 

 

 

Consentimento para participação 
 
 
Eu estou de acordo com a participação no estudo descrito acima. Fui 
devidamente esclarecido(a) quanto aos objetivos da pesquisa, aos 
procedimentos os quais serei submetido(a) e os possíveis riscos 
envolvidos na minha participação. As pesquisadoras me garantiram 
disponibilizar qualquer esclarecimento adicional que eu venha solicitar 
durante a realização da pesquisa e o direito de desistir da participação 
em qualquer momento, sem que a minha desistência implique em 
qualquer prejuízo à minha pessoa ou à minha família, sendo garantido 
anonimato e o sigilo dos dados referentes a minha identificação, bem 
como de que a minha participação neste estudo não me trará nenhum 
benefício econômico. 

 

 
 
 
 
 

Eu ____________________________________________________ 
aceito livremente participar do estudo intitulado “O núcleo de tecnologia 
educacional no contexto das políticas públicas de formação de 
professores de ciências”, sob responsabilidade de Jeruza Maria Novaes 
Souza e da Professora Drª Daisi Teresinha Chapani da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB – Campus de Jequié). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nome do(a) participante   

____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C: Formulários  

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA-UESB 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e 
Formação de Professores 

 

 
 
Formulário: Coordenador I do Centro de Tecnologia Educacional - CTE 
 
 
 
 
Dados pessoais: 
 
1. Nome completo: _______________________________________________ 
 
2. Formação Acadêmica: 

Graduação: _____________________________Ano de conclusão: _______ 
 
Pós Graduação: _________________________Ano de conclusão: _______ 
 

3. Tempo de atuação no Magistério: ________________ 
 
4. Tempo de atuação na Coordenação do CTE: _________________________ 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA-UESB 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 
Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação 

de Professores 

 

 
 
Formulário: Coordenador II do NTE-06 /Jequié-BA 
 
 
 
 
Dados pessoais: 
 
1. Nome completo: _______________________________________________ 
 
2. Formação Acadêmica: 

Graduação: _____________________________Ano de conclusão: _______ 
 
Pós Graduação: _________________________Ano de conclusão: _______ 
 

3. Tempo de atuação no Magistério: ________________ 
 
4. Tempo de atuação no NTE: _____________________________ 
 
5. Há quanto tempo você atua como Coordenador do NTE: ________________ 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA- 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 
Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e 

Formação de Professores 
 
 
 

Formulário: Coordenadora III do NTE-06 /Jequié-BA 
 
 
 
 
Dados pessoais: 
 
1. Nome completo: _______________________________________________ 
 
2. Formação Acadêmica: 
 

Graduação: _____________________________Ano de conclusão: _______ 
 
Pós Graduação: _________________________Ano de conclusão: ______ 
 

3. Tempo de atuação no Magistério: ________________ 
 
4. Tempo de atuação no NTE: _____________________________ 
 
5. Há quanto tempo você atua como Coordenadora do NTE: 

________________ 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA-UESB 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 
Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação 

de Professores 
 
 
 

Formulário: Professores formadores do NTE-06 /Jequié-BA 
 
 
 
 
Dados pessoais: 
 
1. Nome completo: ________________________________________________ 
 
2. Formação Acadêmica: 

Graduação: _____________________________Ano de conclusão: _______ 
 
Pós Graduação: _________________________Ano de conclusão: ______ 
 

3. Tempo de atuação no Magistério: ________________ 
 
4. Tempo de atuação no NTE: _____________________________ 
 
5. Há quanto tempo você atua como professora do NTE: ________________ 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA-UESB 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 
Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação 

de Professores 
 
 
 

Formulário: Professores cursistas do NTE 06 Jequié/BA 
 
 
 
Dados pessoais: 
 
1. Nome completo: _______________________________________________ 
 
2. Formação Acadêmica: 
 

Graduação: _____________________________Ano de conclusão: _______ 
 
Pós Graduação: _________________________ Ano de conclusão: ______ 
 

3. Tempo de atuação no Magistério: ________________ 
 
4. Nome do(s) curso(s) relacionado com o Ensino de Ciências que você 
participou no NTE:  
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
5. Há quanto tempo você atua como professora da rede estadual: 

___________________ 
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APÊNDICE D: Roteiro de Entrevista Coordenador I do CTE/IAT 

 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA-UESB 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e 
Formação de Professores 

 
 
 

 
Coordenador de Tecnologia Educacional - CTE 

 
 
Roteiro de Entrevista: 
 
1. Sua trajetória no IAT 
2. Papel desempenhado pelos NTE na formação de professores. 
3. Plano de ação dos NTE 
4. Concepção de formação docente do NTE/Contribuições 
5. Ações do NTE no contexto da implantação e ações atuais do NTE. 
6. Ações do NTE direcionadas ao ensino de ciências 
7. Autonomia dos NTE/ realização de cursos  
8. Atuação atual do PROINFO em relação aos NTE 
9. Informática x Tecnologia 
10. Dados quantitativos dos cursos realizados pelos NTE (n° de professores, 

quantidade de cursos, carga horária) / relatórios 
11. Demanda de cursos nos NTE(capital x interior) 
12. Acompanhamento dos professores nas escolas/ cursos 
13. O papel desempenhado pelo NTE vem se cumprindo 
14. Ações futuras dos NTE /mudanças 
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APÊNDICE E: Roteiro de Entrevista Coordenador II do NTE 06 Jequié/BA 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA-UESB 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação 
de Professores 

 
 
 
 
Roteiro de Entrevista  
 
 
 
 
1. Sua trajetória no NTE 
2. Papel desempenhado pelos NTE na formação de professores. 
3. Plano de ação dos NTE/próprio/elaboração 
4. Concepção de formação docente do NTE/Contribuições 
5. Ações do NTE no contexto da implantação/Ações atuais do NTE/ Parcerias/ 
projetos/ universidades/comunidade 
6. Papel da DIREC 13/ SEC/ Prefeituras 
7. Distribuição das atividades dos professores 
8. Outras atividades 
9. Ações do NTE direcionadas ao ensino de ciências 
10. Autonomia dos NTE/ realização de cursos/ oficinas  
11. Informática x Tecnologia 
12. Demanda de cursos no NTE (áreas específicas, recursos da internet)/ 
divulgação 
13. Munícipios de abrangência/ Demanda/ divulgação/  
14. Acompanhamento dos professores nas escolas/ cursos 
15. O papel desempenhado pelo NTE vem se cumprindo 
16. Ações futuras do NTE /mudanças 
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APÊNDICE F: Roteiro de Entrevista Coordenador III do NTE 06 Jequié/BA 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA-UESB 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação 
de Professores 

 
 
 
 
Roteiro de Entrevista  
 
 
 
 
1. Sua trajetória no NTE 
2. Papel desempenhado pelos NTE na formação de professores. 
3. Plano de ação dos NTE/próprio/elaboração 
4. Concepção de formação docente do NTE/Contribuições 
5. Ações do NTE no contexto da implantação/Ações atuais do NTE/ Parcerias/ 
projetos/ universidades/comunidade 
6. Papel da DIREC 13/ SEC/ Prefeituras 
7. Distribuição das atividades dos professores 
8. Outras atividades 
9. Ações do NTE direcionadas ao ensino de ciências 
10. Autonomia dos NTE/ realização de cursos/ oficinas  
11. Informática x Tecnologia 
12. Demanda de cursos no NTE (áreas específicas, recursos da internet)/ 
divulgação 
13. Munícipios de abrangência/ Demanda/ divulgação/  
14. Acompanhamento dos professores nas escolas/ cursos 
15. O papel desempenhado pelo NTE vem se cumprindo 
16. Ações futuras do NTE /mudanças 
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APÊNDICE G: Roteiro de Entrevista professores formadores do NTE 06 

Jequié/BA 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA-UESB 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 
Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de 

Professores 
 

 
 
 
Roteiro de Entrevista: 
 
 
 
 
1. Sua trajetória no NTE/ Ingresso 
2. Papel desempenhado pelos NTE na formação de professores/  
3. Plano de ação dos NTE/ Participação dos professores 
4. Projetos/ parcerias/ universidades/ prefeitura 
5. Distribuição das atividades 
6. Concepção de formação docente do NTE/Contribuições/ Suporte teórico 
7. Ações do NTE no contexto da implantação e ações atuais do NTE. 
8. Ações do NTE direcionadas ao ensino de ciências/ Demanda 
9. Autonomia dos NTE/ realização de cursos  
10. Atuação atual do PROINFO em relação aos NTE/ mudanças 
11. Concepção/ Informática x Tecnologia 
12. Acompanhamento dos professores nas escolas/ cursos 
13. O papel desempenhado pelo NTE vem se cumprindo 
14. Ações futuras do NTE /mudanças 
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APÊNDICE H: Professores cursistas que participaram de cursos 

relacionados com o ensino de ciências no NTE de Jequié 
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA-UESB 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação 
de Professores 

 
 
 
 

Roteiro de Entrevista: 
 
1. Conte um pouco sobre você/ profissão/atuação. Como e porque você veio 
fazer curso aqui no NTE 
2 Participação em cursos no NTE/ específicos/ relacionados com recursos da 
internet/ conhecimento/ divulgação 
3. Papel desempenhado pelos NTE na formação de professores. 
4. Concepção de formação docente do NTE/contribuição do NTE 
5. Ações do NTE direcionadas ao ensino de ciências/ contempla a área 
6. Cursos/oficinas/minicursos: Sua participação  
7. Participação em cursos do PROINFO 
8. Informática x Tecnologia 
9. Deslocamento/ diárias/ custos próprios 
10. Ausência na escola/substituição 
11. Acompanhamento dos professores nas escolas/ cursos 
12. O papel desempenhado pelo NTE vem se cumprindo 
13. Relação: Escola x Gestão escolar x professores x NTE x DIREC 
14. Ações futuras do NTE /mudanças/ melhorias 
15. Sugestões de cursos/atividades direcionados p/ ensino de Ciências 
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ANEXO A: Ofício que regulamenta a seleção dos professores multiplicadores 
para atuarem dos NTE na Bahia 

 
 
Salvador, 10 de abril de 2006. 
 
 
OFÍCIO CIRCULAR Nº 021 /06 
 
 
Senhor(a) Diretor(a), 
 
 
A Secretaria da Educação do Estado da Bahia, em parceria com a  Secretaria 

de Educação a Distância do Ministério da Educação (SEED/MEC), irá oferecer 

o Curso de Especialização em Tecnologias em Educação, com o objetivo 

de formar novos professores multiplicadores para atuarem nos Núcleos de 

Tecnologia Educacional do Estado.   

 

O curso será ofertado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 

na modalidade de educação a distância, na perspectiva de formação em 

serviço, com carga horária de 420 horas, no período maio de 2006 a julho de 

2007.  

  

Visando oferecer mais subsídios sobre o assunto em epígrafe, estamos 

encaminhando em anexo, todas as informações necessárias sobre o referido 

curso, ao tempo em que solicitamos a vossa valiosa colaboração no sentido de 

divulgar e incentivar os professores que atendam aos critérios estabelecidos a 

efetuarem sua inscrição. 

 

Certos de contar com a valiosa colaboração dessa Diretoria Regional, 

antecipadamente agradecemos pelas providências adotadas. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
Iara Vieira Lima Soares 
    Diretora Geral/IAT 
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Curso de Especialização em Tecnologias em Educação latu sensu 
para novos professores multiplicadores dos Núcleos de Tecnologia 

Educacional 
 

1. Inscrições: 
 

1.1. Período: de 12 a  24 de abril de 2006 
1.2. Local: Núcleos de Tecnologia Educacional – NTE 
1.3. Horário: 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 

       1.4. Critérios: Poderá candidatar-se o professor que, cumulativamente, 
possua, comprovadamente, os seguintes requisitos: 

 
a) pertença ao quadro efetivo da rede pública estadual, 

preferencialmente   possua carga horária de 40 horas e  deseje atuar 
no NTE com essa carga horária; 

b) tenha concluído o Estágio Probatório; 
c) possua experiência em docência no Ensino Fundamental ou Médio 

de, pelo menos, 02 (dois) anos; 
d) seja licenciado em Pedagogia; 
e) resida no município sede do NTE que realizar a inscrição; 
f) tenha pelo menos, mais de 04 (quatro) anos  de serviço a cumprir 

antes da integralização do tempo instituído legalmente para a 
aposentadoria; 

g) possua conhecimento de informática básica e/ou educativa 
comprovado com certificação de instituição especializada com carga 
mínima de 80 horas;  

h) não tenha participado de outro Curso de Especialização promovido 
através do ProInfo - Programa de Informática na Educação. 

 
2. Distribuição das Vagas: 
 

Para o Estado de Bahia serão disponibilizadas 64 (sessenta e quatro) vagas 
conforme distribuição abaixo, que serão preenchidas de acordo com a 
necessidade de cada NTE: 
 

NTE DIREC LOCAL VAGAS 

01 Salvador Estrada das Muriçocas, s/n - Paralela 04 

02 Salvador 
Av. da França, s/nº - Instituto do Cacau, 2º andar 
- Comércio 

03 

03 Feira de Santana Av. Presidente Dutra, s/nº, Centro 03 

04 
Santo Antonio de 
Jesus 

Rua Tenente Cel. Bandeira de Melo, s/nº, Lot. 
Jardim Bahia 

07 

05 Itabuna Av. Manoel Chaves, s/nº, São Caetano 03 

06 Jequié Rua Augusto Marques, s/nº, Jequiezinho 06 

07 Juazeiro 
Av. Antonio Carlos Magalhães, s/n Santo 
Antônio 

02 

08 Barreiras Rua Coronel Magno, nº 533 - Centro 04 

09 
Teixeira de 
Freitas 

Rua Amazonas, nº 206 - Centro 04 

10 Alagoinhas 
Rua Dantas Bião, s/nº, Laguna Shopping – 3º 
andar 

05 
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11 Paulo Afonso 
Av. dos Estudantes , s/nº (CIEPA -Centro Int. de 
Ed. Paulo Afonso) 

03 

12 Guanambi Rua 15 de novembro, nº 57 A - Centro 05 

13 Itaberaba 
Rua Rubens Ribeiro, nº 253, Ed. Tropical Centro 
– 2º piso 

03 

14 Jacobina Rua Senador Pedro Lago, nº 70 - Centro. 05 

15 Salvador Estrada das Muriçocas, s/n - Paralela 04 

16 
Vitória da 
Conquista 

Praça Tancredo Neves, nº 86 – Centro – 
Shopping Conquista Center – 2º piso – salas 22 
a 25, 33 e 34 

03 

 
Após o processo seletivo, havendo vagas não preenchidas em algum NTE, as 
mesmas poderão ser remanejadas para outros Núcleos de acordo com a 
demanda de atividade de cada um, face ao número de escolas que assistem.  

 
 

3. Documentação necessária: 
 
Serão exigidos no ato da inscrição, os documentos abaixo relacionados, que 
deverão ser apresentados na forma original, acompanhados de fotocópia 
legível, ficando retidas apenas as cópias, após a devida conferência: 

 
a) Carteira de Identidade; 
b) CPF; 
c) Uma foto 3x4; 
d) Curriculum vitae; 
e) Diploma de licenciatura plena; 
f) Último contracheque da rede estadual de ensino; 
g) Requerimento de inscrição (disponibilizado pelos NTE); 
h) Comprovante dos cursos na área de informática, conforme item 1- g. 

 
Além dos documentos especificados, o candidato deverá apresentar uma 
carta dirigida à instituição promotora do curso (Pontifícia Universidade 
Católica- PUC), explicitando seu interesse no curso, suas expectativas quanto 
ao desempenho das atividades como professor multiplicador dos NTE, e a 
importância do papel do multiplicador para a melhoria da qualidade do trabalho 
pedagógico desenvolvido nas unidades escolares. 
 
 
 
 
4. Seleção, publicação dos resultados e convocação dos aprovados: 

 
4.1 A seleção dos inscritos será realizada pela Pontifícia Universidade 

Católica (PUC) do Rio de Janeiro com base na análise curricular e 
na carta de intenções. 

 
 
4.2. A relação oficial dos candidatos selecionados será publicada no 

Diário Oficial do Estado da Bahia, afixada nos murais dos NTE, e 
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divulgada através da Internet nos sites  www.sec.ba.gov.br e 
www.sec.ba.gov.br/iat . 

 
4.3. Os candidatos selecionados receberão através dos Núcleos de 

Tecnologia Educacional as orientações referentes ao início e 
participação no Curso de Especialização. 

 
 

5. Outras Informações 
 
Espera-se que ao término do curso os professores passem a atuar como 
multiplicadores nos Núcleos de Tecnologia, desempenhando as seguintes 
atribuições: 

 
- capacitar profissionais da educação em informática instrumental e 

tecnologias educacionais; 
- elaborar projetos visando a inclusão digital dos profissionais da 

educação; 
- desenvolver projetos com os profissionais da educação, através de 

consultoria, assessoria, acompanhamento e avaliação ao processo de 
planejamento, inserção e utilização das tecnologias da informação e 
comunicação nas unidades escolares da rede pública; 

- disseminar a cultura e uso das tecnologias da informação e 
comunicação na educação, sensibilizando escola e comunidade, 
através de publicações, softwares e  outras experiências em sua área 
de abrangência; 

- facilitar a integração entre os diversos projetos que utilizam tecnologias 
educacionais; 

-  manter intercâmbio com instituições para fortalecimento e 
enriquecimento do trabalho; 

- apoiar o Programa de Formação Inicial e Continuada  de Professores  
da Rede Estadual, promovendo a inclusão digital e acompanhamento 
aos cursistas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sec.ba.gov.br/
http://www.sec.ba.gov.br/iat
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Anexo B: DIRETRIZES DO PROINFO 

 

 
 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO - MEC 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - SEED 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA NACIONAL DE 
INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROINFO 
 

 
 

Diretrizes 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

julho de 1997 
APRESENTAÇÃO 
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A crescente e irreversível presença do computador — dos recursos de informática de 

um modo geral — nos mais corriqueiros atos da vida das pessoas tornou indispensável, 

como ação de governo, a informatização da Escola Pública. Uma decorrência da 

obrigação do poder público de diminuir as diferenças de oportu- nidade de formação 

entre os alunos do sistema público de ensino e os da Escola Particular, esta cada vez 

mais informatizada. 

 

As ações previstas neste documento inserem-se num contexto político-pedagógico mais 

amplo, no qual se situam, entre outras: livro didático, parâmetros curriculares nacionais, 

TV-Escola, educação a distância, valorização do magistério, descentralização de 

recursos para escolas e avaliação da qualidade educacional. 

 

O Programa Nacional de Informática na Educação, ora proposto pelo MEC, pretende 

iniciar o processo de universalização do uso de tecnologia de ponta no sistema público 

de ensino. A garantia de otimização dos vultosos recursos públicos nele investidos, 

reside, em primeiro lugar, na ênfase dada à capacitação de recursos humanos, que 

precede a instalação de equipamentos e responde por 46% do custo total do programa. 

 

A exigência de infra-estrutura física e de suporte técnico para funcionamento dos 

equipamentos, em segundo lugar, assegura o uso educacional dos mesmos. 

 

O respeito à autonomia pedagógico-administrativa dos sistemas estaduais de ensino, em 

terceiro lugar, levou o MEC a propor a implementação descentralizada do Programa, 

tornando-o flexível e contextualizado. Isto evita os riscos de ignorar peculiaridades 

locais, rumos já traçados e esforços desenvolvidos ou em desenvolvimento por outras 

esferas administrativas, ampliando assim as possibilidades de êxito. 

 

Este trabalho deixa claro as linhas mestras traçadas pelo MEC para atingir o objetivo de 

informatizar a Escola Pública, trata das ações e respectivas estratégias de 

implementação do Programa e, por fim, aborda aspectos tecnológicos e financeiros 

inerentes à proposta. 
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1. CONTEXTO 
 
Estamos vivendo num mundo dividido em blocos aparentemente estanques de 
países em situações opostas de bem-estar. Relatório do Banco Mundial de 1992, 
citado por DOWBOR17, informa que em 1990 o PIB mundial foi 22 trilhões de 
dólares, para uma população de 5,3 bilhões de habitantes. Isto significa uma 
renda per capita anual de 4.200 dólares, suficiente, em tese, para garantir a 
todos os cidadãos uma certa dignidade de vida. Desses recursos, entretanto, 
US$ 16 trilhões (72%) ficaram com 800 milhões de habitantes dos países do 
Norte, 15% da população mundial. Segundo este autor, na mesma época 3 
bilhões de pobres do planeta tinham renda anual média de 350 dólares, ou seja, 
cerca de 1/60 da renda per capita do cidadão do Norte. 
O Informe Mundial de Educação da UNESCO (1993) afirma que existe grande 
defasagem entre os países do Norte e os do Sul, em termos de conhecimento, 
especialmente no que se refere à capacidade de assimilar e aplicar ciência e 
tecnologia voltadas para o desenvolvimento em geral. 
Os dados mundiais sobre educação permitem associar, de um modo geral, 
situações sociais críticas a países que não oferecem educação básica de 
qualidade a suas populações, não priorizando, dessa forma, a dimensão 
humana do desenvolvimento. Nas sociedades democráticas que dispõem de 
fortes programas de capacitação de recursos humanos e sistemas educacionais 
em expansão, geralmente o cenário é outro: estabilidade econômica e menores 
desigualdades sociais decorrem de um progresso baseado cada vez mais no uso 
intensivo de tecnologia e na circulação cada vez mais rápida de um crescente 
volume de informações. 
Os avanços tecnológicos trazem consigo mudanças nos sistemas de 
conhecimento, novas formas de trabalho e influem na economia, na política e na 
organização das sociedades. São responsáveis pelas principais características do 
modus operandi da “aldeia global”: internacionalização da produção, 
globalização das finanças, mudança internacional do trabalho, movimentos 
migratórios do Sul para o Norte e competição ambiental. 
Mudanças nos sistemas de conhecimento da sociedade implicam 
transformações em operações produtivas e nos negócios, levam à criação ou 
substituição de produtos e à racionalização de procedimentos decisórios. O 
conhecimento acelera processos, torna instantâneas inúmeras ações de interesse 
econômico e gera um novo quadro organizacional caracterizado, 
principalmente, pela flexibilidade decorrente da utilização de equipamentos 
informatizados e programáveis. Este quadro determina profundas alterações no 
mercado de trabalho. 
O momento histórico-social brasileiro apresenta características que favorecem a 
melhoria das condições de desenvolvimento, fato que pode ser creditado à 
consolidação da estabilidade econômica e da vivência democrática. Temos, 
hoje, clima propício para tratar como objetivos nacionais permanentes e atuais: 
eficiência da estrutura social, qualidade de vida da população e construção de 
uma sociedade mais justa, solidária e integrada. 
2. JUSTIFICATIVA 

                                                           
17

 DOWBOR, L. O espaço do conhecimento; São Paulo; 1993. mimeo 
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Especialistas afirmam que a maioria dos empregos que existirão nos próximos 
dez anos ainda não existem hoje, porque o conhecimento especializado está 
tendo uma vida média cada vez menor e será, muito provavelmente, 
substituído ou complementado por outro a curto e médio prazos. Isto faz 
crescer a importância da capacitação de recursos humanos, porque os 
indivíduos não devem ser formados apenas uma vez durante sua vida 
profissional: novas qualificações em função de novas necessidades impõem 
constantes aperfeiçoamentos. 
Há uma nova gestão social do conhecimento a partir do desenvolvimento de 
novas técnicas de produção, armazenamento e processamento de informações, 
alavancado pelo progresso da informática e das telecomunicações. 
Os computadores estão mudando também a maneira de conduzir pesquisas e 
construir o conheci- mento, e a forma de planejar o desenvolvimento 
tecnológico, implicando novos métodos de produção que deixam obsoleta a 
maioria das linhas de montagem industriais clássicas. 
Técnicas e modelos computacionais vêm sendo empregados na área cognitiva 
para investigar como o conhecimento é produzido e representado pela mente. 
No campo da Inteligência Artificial os computadores simulam os processos 
intelectuais, organizam e hierarquizam informações criando, assim, novos 
conhecimentos. A informática e as telecomunicações vêm transformando a vida 
humana ao possibilitar novas formas de pensar, trabalhar, viver e conviver no 
mundo atual, o que muito modificará as instituições educacionais e outras 
corporações. 
A exigência de novos padrões de produtividade e competitividade em função 
dos avanços tecnológicos, a visão de que o conhecimento é a matéria-prima das 
economias modernas e que a evolução tecnológica vem afetando não apenas os 
processos produtivos, mas também as formas organizacionais, as relações de 
trabalho e a maneira como as pessoas constroem o conhecimento e requerem 
um novo posicionamento da educação. Ao lado da necessidade de uma sólida 
formação básica, é preciso, também, desenvolver novos hábitos intelectuais de 
simbolização e formalização do conhecimento, de manejo de signos e 
representação, além de preparar o indivíduo para uma nova gestão social do 
conhecimento, apoiada num modelo digital explorado de forma interativa. 
O acesso à informação é imprescindível para o desenvolvimento de um estado 
democrático. Uma nova sociedade jamais será desenvolvida se os códigos 
instrumentais e as operações em redes se mantiverem nas mãos de uns poucos 
iniciados. É, portanto, vital para a sociedade brasileira que a maioria dos 
indivíduos saiba operar com as novas tecnologias da informação e valer-se 
destas para resolver problemas, tomar iniciativas e se comunicar. Uma boa 
forma de se conseguir isto, é usar o computador como prótese da inteligência e 
ferramenta de investigação, comunicação, construção, representação, 
verificação, análise, divulgação e produção do conhecimento. E o locus ideal 
para deflagrar um processo dessa natureza é o sistema educacional. 
 
O MEC, no papel político-estratégico de coordenar a Política Nacional de Educação, 
tem criado ou reformulado mecanismos de apoio ao sistema público de educação, para 
o qual traçou, dentre outras, as seguintes diretrizes: fortalecimento da ação pedagógica 
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do professor na sala de aula e da gestão da escola, maior envolvimento da sociedade na 
busca de soluções educacionais e modernização com inovações tecnológicas 
introduzidas no processo ensino-aprendizagem. Este Programa, portanto, se insere no 
conjunto de ações desenvolvi das em respeito a estas diretrizes.  

 
3.  OBJETIVOS 
 
3.1 Melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem 
Qualidade educacional pressupõe introdução de melhorias no processo de construção 
do conheci- mento, busca de estratégias mais adequadas à produção de conhecimento 
atualizado e desenvolvimento no educando da habilidade de gerar conhecimento novo 
ao longo da vida. Implica diversificar espaços do conhecimento, processos e 
metodologias. 
É uma qualidade comprometida com a eqüidade, e, por isto, com a tentativa de – numa 
sociedade cada vez mais tecnologicamente evoluída – oportunizar a todos: 

 a igualdade de acesso a instrumentos tecnológicos disponibilizadores e 
gerenciadores de informação; 

 os benefícios decorrentes do uso da tecnologia para desenvolvimento de 
atividades apropriadas de aprendizagem e para aperfeiçoamento dos modelos 
de gestão escolar construídos em nível local, partindo de cada realidade, de 
cada contexto. 

3.2 Possibilitar a criação de uma nova ecologia cognitiva nos ambientes escolares 
mediante incorporação adequada das novas tecnologias da informação pelas 
escolas 

É preciso diminuir a lacuna existente entre a cultura escolar e o mundo ao seu redor, 
aproximar a escola da vida, expandindo-a em direção à comunidade e tornando-a 
facilitadora das interações entre os atores humanos, biológicos e técnicos. Esse novo 
meio ecológico é composto pelas mentes humanas e as redes técnicas de 
armazenamento, transformação, produção e transmissão de informações. Para a 
criação dessa nova ecologia é 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 à vida, ao que o aprendiz encontrará nas atividades sociais, 
nos serviços e nas organizações. 
O desenvolvimento das estruturas mentais é influenciado pela cultura, pela linguagem 
usada pela coletividade e pelas técnicas de produção, armazenamento e transmissão 
das representações da informação e do saber. Por isto, as novas tecnologias da 
informação devem ser aproveitadas pela educação para preparar o novo cidadão, 
aquele que deverá colaborar na criação de um novo modelo de sociedade, em que os 
recursos tecnológicos sejam utilizados como auxiliares no processo de evolução 
humana. 
3.3 Propiciar uma educação voltada para o desenvolvimento científico e tecnológico 
A capacidade de gestão e de processamento de informações na sociedade atual 
caracteriza a com- petição entre as diferentes realidades produtivas, requerendo dos 
indivíduos intuição, criatividade, agilidade de raciocínio associada ao manejo da 
tecnologia e maior conhecimento técnico. A moderna educação, por isto, deve ser 
dirigida para o progresso e a expansão do conhecimento e, a fim de permitir 
emancipação individual e coletiva, adequadamente articulada com a ciência e a 
tecnologia. 
3.4 Educar para uma cidadania global numa sociedade tecnologicamente desenvolvida 
As modernas tecnologias de informação e comunicação tornam crescentes as 
tendências de surgi- mento de uma sociedade planetária. Isto exige seres sociais 
capazes de se comunicar, conviver e dialogar num mundo interativo e 
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interdependente. Seres que entendam a importância de subordinar o uso da tecnologia 
à dignificação da vida humana, frutos de uma educação voltada para a democracia e 
amparada em valores, tais como tolerância, respeito, cooperação e solidariedade.  

 
4. ABRANGÊNCIA 
 
O Programa abrangerá a rede pública de ensino de 1º e 2º graus de todas as 
unidades da federação. Para o biênio 97/98, está prevista a aquisição de 100.000 
computadores, cuja instalação nas escolas respeitará critérios acordados entre a 
SEED/MEC e as Secretarias Estaduais da Educação – SEE (vide anexo). 
 
Deverão ser beneficiadas, nesta primeira etapa (97-98) do Programa Nacional 
de Informática na Educação, cerca de 6 mil escolas, que correspondem, por 
exemplo a 13,40% do universo de 44,8 mil escolas públicas brasileiras de 1° e 2° 
graus com mais de cento e cinqüenta alunos.18  Considerando-se utilização em 
três turnos, dois alunos por máquina e dois períodos de aula por semana, será 
possível, durante o período letivo, atender a 66 alunos por máquina. Nesta 
estimativa não está sendo levada em consideração a utilização dos 
computadores - que, naturalmente não deverá corresponder à realidade - 
durante os quatro meses de férias escolares (por alunos ou membros da 
comunidade). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18

 O Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação - CONSED,  reunido em 29/10/96, decidiu 
que os computadores a serem adquiridos pelo MEC serão distribuídos aos estados de forma 
proporcional ao número de alunos matriculados em escolas públicas de 1° e 2° graus com 150 alunos no 
mínimo e ao número destas.  
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5. ESTRATÉGIAS 
 
Este programa será implantado em regime de estreita colaboração entre o MEC, 
os governos estaduais representados por suas respectivas Secretarias de 
Educação - SEE e a sociedade organizada. Suas principais diretrizes estratégicas 
são: 
 

 subordinar a introdução da informática nas escolas a objetivos 
educacionais estabelecidos pelos setores competentes; 

 condicionar a instalação de recursos informatizados à capacidade das 
escolas para utilizá-los (demonstrada através da comprovação da 
existência de infra-estrutura física e recursos humanos à altura das 
exigências do conjunto hardware/software que será fornecido); 

 promover o desenvolvimento de infra-estrutura de suporte técnico de 
informática no sistema de ensino público; 

 estimular a interligação de computadores nas escolas públicas, para 
possibilitar a formação de uma ampla rede de comunicações vinculada à 
educação; 

 fomentar a mudança de cultura no sistema público de ensino de 1º e 2º 
graus, de forma a torná-lo apto a preparar cidadãos capazes de interagir 
numa sociedade cada vez mais tecnologicamente desenvolvida; 
incentivar a articulação entre os atores envolvidos no processo de 
informatização da educação brasileira; 

 institucionalizar um adequado sistema de acompanhamento e avaliação 
do Programa em todos os seus níveis e instâncias.  
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6. AÇÕES 
 
6.1. Mobilização e adesão 
A mobilização destina-se à sensibilização de instituições educacionais e da sociedade 
civil organizada para compreensão da importância deste Programa, visando a alicerçar 
na co-participação a qualidade da adesão ao mesmo e dos respectivos resultados. 
A adesão representa um compromisso com os objetivos e estratégias do Programa e 
seus resulta- dos. Observará as etapas a seguir explicitadas. 
6.1.1. Elaboração e aprovação dos projetos estaduais de informática na educação 
Os estados elaborarão seus projetos de acordo com o seguinte roteiro aprovado pelo 
CONSED:19 
1) criação pela SEE de uma comissão para elaboração do projeto; 
2) especificação do projeto, incluindo a visão do estado em relação à tecnologia 
educacional, respeitando as diretrizes nacionais do MEC, a descrição do estágio de 
informatização das escolas (instalações físicas, plataformas tecnológicas, finalidades 
pedagógicas, equipes envolvidas), o estabelecimento de objetivos e metas e o 
desenvolvimento do plano de implantação (estratégias, recursos, participação do Esta- 
do no financiamento do projeto, prazos, equipamentos, capacitação e sistemática de 
acompanhamento e avaliação); 
3) encaminhamento ao MEC para análise e aprovação. 
6.1.2 Planejamento de informatização das escolas 
Paralelamente à elaboração de seu projeto de informática na educação, o Estado 
estabelecerá as condições mediante as quais as escolas públicas de 1º e 2º graus 
poderão ser informatizadas, seguindo as orientações do projeto estadual. Basicamente, 
cada escola deverá estabelecer seu planejamento tecnológico-educacional, com um 
horizonte de no mínimo 5 anos, indicando: 

 objetivos educacionais; 

 opções tecnológicas escolhidas em função das orientações do projeto do Estado; 

 proposta de capacitação de recursos humanos; 

 outros aspectos específicos; 

 identificação da contrapartida da escola, indicando possíveis fontes de 
financiamento; 

 cronograma de implantação. 
 
6.1.3. Aprovação dos projetos das escolas 
 
Aprovado o projeto estadual e divulgadas as condições de adesão das escolas, o Estado 
passará a receber os planos das escolas para análise e aprovação. Para tal finalidade e 
visando a garantir a distribuição eqüitativa dos recursos tecnológicos, o Estado 
constituirá uma Comissão Julgadora, na qual estarão representa- dos no mínimo: 
 

 as Secretarias Municipais de Educação da capital e dos municípios mais 
populosos; 

 a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME; 
 
 
 

 as universidades; 

 o MEC; 

                                                           
19

 Se assim o desejarem, os estados poderão contar com o apoio técnico da equipe da Secretaria de 
educação à Distância do MEC – SEED/MEC 
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 a comunidade escolar (pais, pessoal docente, técnico e administrativo e alunos). 
6.1.4 Análise pelo MEC 
Os projetos consolidados das escolas serão encaminhados ao MEC para fins de análise, 
podendo haver, por parte deste último, solicitações de alteração ou complemento de 
informação. 
Os prazos do processo de adesão deverão ser compatibilizados com o cronograma de 
instalação dos equipamentos de informática e a proposta de capacitação dos 
professores e técnicos de suporte. 
 
6.2. Capacitação de recursos humanos 
6.2.1. Filosofia do processo 
O sucesso deste Programa depende fundamentalmente da capacitação dos recursos 
humanos envolvidos com sua operacionalização. Capacitar para o trabalho com novas 
tecnologias de informática e telecomunicações não significa apenas preparar o 
indivíduo para um novo trabalho docente. Significa, de u, prepará-lo para ingresso em 
uma nova cultura, apoiada em tecnologia que suporta e integra processos de interação 
e comunicação. 
A capacitação de professores para o uso das novas tecnologias de informação e 
comunicação implica redimensionar o papel que o professor deverá desempenhar na 
formação do cidadão do século XXI. É, de fato, um desafio à pedagogia tradicional, 
porque significa introduzir mudanças no processo de ensino-aprendizagem e, ainda, 
nos modos de estruturação e funcionamento da escola e de suas relações com a 
comunidade. 
Está prevista a alocação de técnicos de suporte em informática para as escolas (no 
mínimo um por escola). Estes técnicos, preferencialmente, serão egressos de escolas 
profissionalizantes de 2° grau e terão sua formação complementada por cursos 
específicos, cujos currículos, também, serão detalhados por este Programa. 
O processo de capacitação de recursos humanos para o Programa, em síntese, será 
desenvolvido da seguinte forma: 

 seleção e capacitação de professores oriundos de instituições de ensino superior 
e técnico-profissionalizante, destinados a ministrar a formação dos professores 
multiplicadores; 

 seleção e formação de professores multiplicadores, oriundos da rede pública de 
ensino de 1º e 2º graus e de instituições de ensino superior e técnico-
profissionalizante; 

 seleção e formação de técnicos de suporte em informática e telecomunicações; 

 seleção e formação de professores da rede pública de ensino de 1º e 2º graus 
(que atuarão nas escolas, com os equipamentos e software fornecidos pelo 
MEC). 

 
Os professores destinados à formação dos multiplicadores serão selecionados em 
função de sua qualificação profissional em informática e educação. Os demais – 
multiplicadores e aqueles que atuarão em salas de aula – deverão ter um perfil que os 
leve a serem: 
 
1) autônomos, cooperativos, criativos e críticos; 
 
2) comprometidos com a aprendizagem permanente; 
 
3) mais envolvidos com uma nova ecologia cognitiva do que com preocupações de 
ordem meramente didática;  
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4) engajados no processo de formação do indivíduo para lidar com a incerteza e a 
complexidade na tomada de decisões e a responsabilidade decorrente; 
5) capazes de manter uma relação prazerosa com a prática da intercomunicação. 
 
6.2.2. Objetivos 
1) Estruturar um sistema de formação continuada de professores no uso das novas 
tecnologias da informação, visando o máximo de qualidade e eficiência; 
2) Desenvolver modelos de capacitação que privilegiem a aprendizagem cooperativa e 
autônoma, possibilitando aos professores de diferentes regiões geográficas do país 
oportunidades de intercomunicação e interação com especialistas, o que deverá gerar 
uma nova cultura de educação a distância; 
3) Preparar professores para saberem usar as novas tecnologias da informação de 
forma autônoma e inde- pendente, possibilitando a incorporação das novas tecnologias 
à experiência profissional de cada um, visando a transformação de sua prática 
pedagógica; 
 
6.2.3 Estratégias de implementação 
1) Descentralizar a capacitação de professores e técnicos de suporte; 
2) Incentivar a interação de professores, destacando a importância de um processo 
cooperativo no qual professores capacitam professores; 
3) Estimular a participação de educandos-líderes como monitores; 
4) Valorizar a experiência profissional dos educadores, utilizando-a como forma de 
motivação para o seu engajamento no processo; 
5) Interagir com a comunidade agregando recursos locais ao esforço de capacitação. 
 
6.3 Implantação dos núcleos de tecnologia educacional 
 
Os Núcleos de Tecnologia Educacional - NTE serão estruturas descentralizadas de 
apoio ao processo de informatização das escolas, responsáveis pelas seguintes ações: 
 

 sensibilização e motivação das escolas para incorporação da tecnologia de 
informação e comunicação; 

 apoio ao processo de planejamento tecnológico das escolas para aderirem ao 
projeto estadual de informática na educação; 

 capacitação e reciclagem dos professores e das equipes administrativas das 
escolas; 

 realização de cursos especializados para as equipes de suporte técnico; 

 apoio (help-desk) para resolução de problemas técnicos decorrentes do uso do 
computador nas escolas; 

 assessoria pedagógica para uso da tecnologia no processo de ensino-
aprendizagem; 

 acompanhamento e avaliação local do processo de informatização das escolas. 
 
Os NTE serão instalados em dependências físicas já existentes, conforme planejamento 
e escolha a serem feitos em conjunto pelo MEC, estados (SEE) e municípios (União 
Nacional de Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME) e com preferência para: 
 
 
 

 escolas mais avançadas no processo de informatização; 

 escolas normais (de magistério);  
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 escolas técnicas federais, cuja maioria conta com cursos profissionalizantes em 
informática; 

 universidades; 

 Centros Federais de Educação Tecnológica - CEFET; 

 instituições destinadas à capacitação de recursos humanos implantadas por 
estados e municípios. 

 
Em média, cinqüenta escolas estarão vinculadas a cada Núcleo, dependendo de 
condições tais como número de alunos, dispersão geográfica, etc. 
Os Núcleos disporão de uma equipe composta de educadores e especialistas em 
informática e telecomunicações e serão dotados de sistemas de informática adequados. 
Terão, também, um papel de destaque no processo de formação da Rede Nacional de 
Informática na Educação, atuando como concentradores de comunicações para 
interligar as escolas a eles vinculadas a pontos de presença da INTERNET e da Rede 
Nacional de Pesquisa - RNP. Desta forma, poderão ser obtidas economias substanciais 
de escala nos custos de telecomuni- cações do Programa. 
 
6.4. Definição de especificações técnicas 
A utilização de microcomputadores compatíveis com o padrão IBM/PC predomina no 
Brasil. Em quase todos estes computadores operam, em várias versões, uma interface 
gráfica do tipo MS-Windows e um conjunto integrado de software para automação de 
escritórios composto, em geral, por editor de textos, planilha de cálculo eletrônica, 
gerenciador de banco de dados relacional e gerador de apresentações. O momento 
atual da informatização no Brasil também é caracterizado pelo crescimento da 
interligação de computadores em rede e à Internet e do uso de recursos sofisticados, 
como impressão em cores e multimídia. 
O modelo tecnológico disponibilizado pelo MEC para a rede pública de ensino, deverá 
ser o mais próximo possível do predominante nas organizações informatizadas do 
Brasil, pois estas constituem importante fatia do mercado de trabalho dos egressos das 
escolas públicas. Por isto, o MEC deverá adquirir: 
 
1) microcomputadores compatível com o padrão IBM/PC; 
2) impressoras policromáticas com tecnologia inkjet; 
3) interface gráfica do tipo MS-Windows; 
4) conjunto integrado de software para automação de escritórios; 
5) hardware e software necessários para interligar os computadores fornecidos entre si, 
à Internet e à TV- ESCOLA; 
6) kits multimídia; 
7) software simulador de uso da Internet (destinado a escolas em que não há serviços 
de comunicação ou recursos financeiros para contratá-los). 
 
Os microcomputadores, em princípio, deverão ter processadores da categoria Pentium, 
atualmente bottomline de processadores Intel. As especificações dos equipamentos que 
o MEC entregará aos estados, para serem instalados nas escolas públicas, destinam-se a 
permitir: 
 

 o uso de software educativo por um período mínimo de cinco anos (sem custos 
significativos de atualização tecnológica); 

 

 a utilização de recursos de informática com características ergonômicas e de 
segurança adequadas à preservação da integridade do educando; 

 a formação da Rede Nacional de Informática na Educação;  
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 a otimização do processo de gestão escolar e de avaliação educacional; 

 a interação escola/comunidade, inclusive através de cursos da área de 
informática abertos à comunidade; 

 a maximização do tempo de funcionamento contínuo (hardware e software), 
decorrente do uso de tecnologia robusta e amplamente dominada (isto 
determina existência de suprimentos e assistência técnica 

 em um grande número de localidades). 
A velocidade da evolução tecnológica e a variação da relação custo/benefício em 
função da tecno- logia empregada não recomendam, neste momento, um completo 
detalhamento do conjunto hardware/software que será adquirido neste programa.20 
  
6.5. Organização do processo licitatório de bens e serviços 
Bens e serviços serão adquiridos através de Concorrência Pública Internacional. Serão 
princípios norteadores do processo licitatório: 

 aquisição de bens e serviços (por lotes regionalmente definidos) instalados e 
customizados de acordo com o projeto de cada estado e escola; 

 inclusão no edital de critérios dificultadores à formação de cartel ou exercício 
de monopólio; 

 avançada tecnologia de produtos que apresente confiabilidade, boa relação 
custo/benefício e possibilidade economicamente viável de atualização 
(upgrade) para patamares tecnológicos superiores; 

 critérios de especificações que levem em conta aspectos técnicos do 
fornecimento, além do preço; 

 escalonamento de entregas de acordo com a viabilidade de instalação dos 
sistemas nas escolas, com possibilidade de atualização tecnológica durante o 
período de entrega ou compensação de eventual baixa de preços do material 
ofertado (por exemplo: possibilidade de entrega de máquinas com tecnologia 
superior pelo preço licitado, compensação – financeira ou em produtos e 
serviços – caso ocorra significativa baixa de preços de bens e serviços licitados 
entre as datas de cotação e de entrega, etc.). 

 garantia mínima de três anos; 

 treinamento operacional no uso dos produtos fornecidos; 

 assistência técnica com abrangência nacional. 
 
6.6. Acompanhamento e avaliação 
 
Especialistas em educação estimam que a tecnologia contribui para motivar os alunos e 
modificar seu comportamento no processo de aprendizagem, ajuda na formação de 
estudantes especiais, bem como estimula os professores e os libera de determinadas 
tarefas administrativas para melhor utilizar seu tempo. 
Só haverá, porém, uso efetivo dessa tecnologia na escola se professores, alunos, 
diretores de escolas, pais de alunos, fornecedores de hardware e software, prestadores 
de serviços, professores e pesquisadores universitários e governantes compreenderem 
os seus benefícios potenciais, mas também suas limitações. 
 
É indispensável, portanto, que se estabeleça um processo de acompanhamento e 
avaliação, com definição de indicadores de desempenho que permitam medir, além 

                                                           
20

 A definição das especificações técnicas que comporão o escopo do fornecimento no processo 
licitatório referente à primeira etapa deste programa será feita o mais próximo possível da data 
da aquisição, com apoio técnico de consultores especializados em hardware, software e 
informática na educação. 
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dos resultados físicos do Programa, o impacto da tecnologia no processo educacional e 
as melhorias na qualidade, eficiência e eqüidade do ensino de 1º e 2º graus. 
 
O estabelecimento de critérios de acompanhamento e dos indicadores deverá contar 
com a participação da Secretaria de Avaliação e Informação Educacional do MEC - 
SEDIAE. A fim de determinar o ponto de partida da avaliação, deverá ser realizado 
pelo SEEC/MEC (Serviço de Estatística da SEDIAE) um censo sobre a situação atual da 
informatização da escola pública brasileira (marco zero da avaliação). A avaliação do 
Programa deverá incluir indicadores tais como: 
 

 índices de repetência e evasão; 

 habilidades de leitura e escrita; 

 compreensão de conceitos abstratos;  

 facilidade na solução de problemas; 

 utilização intensiva de informação em várias fontes;  

 desenvolvimento das habilidades de trabalho em equipe;  

 implementação de educação personalizada; 

 acesso à tecnologia por alunos de classes sócio-econômicas menos favorecidas; 

 desenvolvimento profissional e valorização do professor. 
 
Os projetos estaduais de informática na educação e os projetos tecnológico-
educacionais das escolas, pelos motivos expostos, deverão explicitar como serão 
efetuadas as avaliações qualitativas e quantitativas do uso da tecnologia, em função 
dos objetivos e metas perseguidos.  
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7. CUSTOS 
 
A efetividade do Programa está condicionada à disponibilidade de recursos 
financeiros para aten- der a sua continuidade (capacitação de um contingente 
crescente de professores, manutenção/ampliação/substituição de 
equipamentos, compra de software educacional, aumento do número de escolas 
atendidas etc.). Já que o volume de recursos envolvidos é alto, alternativas 
criativas deverão ser buscadas para complementar o aporte público. 
 
Para o biênio 1997-98, os investimentos estão orçados em 476 milhões de reais 
para capacitação e suporte, aquisição de equipamentos, adaptação das 
instalações físicas, cabeamento das escolas e dos NTE (re- des locais) e custeio 
das equipes. 
 
Estes recursos provirão do MEC (recursos próprios e financiamentos externos), 
estados (percentu- al médio estimado em 20%), municípios e, se possível, da 
comunidade. Os custos estimados do Programa são apresentados no Quadro I 
(na próxima página). 
 
Este programa tem afinidade com outros Projetos que o BIRD patrocina no 
Brasil, dentre os quais o Projeto Nordeste, em pleno curso. Abaixo, são listadas 
possíveis formas de participação do Banco no Programa, de modo a viabilizar, 
de imediato, uma licitação através de Concorrência Pública Internacional, com o 
rito BIRD: 
 
1) financiamento integral dos Sistemas de Informática exclusivamente para as 
escolas de 1º e 2º graus dos Estados do Nordeste, através do Projeto Nordeste 
(até o limite de US$ 44,000,000); 
 
2) novo financiamento, num montante de US$ 92 milhões, de preferência via 
Projeto Nordeste, em seu Componente Nacional, para complementar a 
implantação do Programa; 
 
3) financiamento de etapas posteriores do Programa. 
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4) QUADRO I - ESTIMATIVA DE CUSTOS 
 

I
T
E
M 

QTD US$ x 1,000,000 % 
CUSTO 
TOTA

L 

1997 1998 97-98 
A B C D E=100 

(D/476) 

1. CAPACITAÇÃO E SUPORTE      

1.1 Hardware e Software Operacional para NTE 5.00
0 

6.0 3.0 9.0 1,89% 
1.2 Custeio de NTE 20

0 
4.6 10.4 15.0 3,15% 

1.3 Formação de multiplicadores 30
0 

2.0  2.0 0,42% 
1.4 Formação de Suporte Técnico p/Escolas 6.00

0 
6.0 4.0 10.0 2,10% 

1.5 Custeio dos Multiplicadores 30
0 

0.4 0.6 1.0 0,21% 
1.5 Custeio Suporte Técnico 6.00

0 
20.0 70.0 90.0 18,91% 

1.6 Capacitação Professores 25.00
0 

40.0 35.0 75.0 15,76% 
1.7 Reciclagem, Formação e Capacitação 31.30

0 
 16.0 16.0 3,36% 

      

SUBTOTAL:  79.0 139.
0 

218.
0 

45,80% 
      

2. SISTEMAS DE INFORMÁTICA      

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 Telecomunicações  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 Adaptações físicas 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% 
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8. PRAZOS 
 
As medidas que o MEC vem tomando para desencadear este Programa, especialmente junto às 
SEE, tornam lícito trabalhar com os eventos do Quadro II (abaixo). 

 
QUADRO II – CRONOGRAMA 

ORDEM ETAPAS 
DO 

PROINFO 

REALIZADO 
EM 

PREVISTO 
PARA 

01 Instituição dos Comitês Estaduais de Informática na Educação 11/96 *** 
02 Estabelecimento das Diretrizes dos Projetos Estaduais 11/96 *** 
03 Projetos Estaduais de Informática na Educação 01/97 *** 
04 Audiência Pública 05/97 *** 
05 Publicação do 1º Edital - Licitação Nacional para aquisição de 

100 conjuntos (2.500 microcomputadores e outros 
equipamentos de informática) 

06/97 *** 

06 Adesão e seleção de aproximadamente 6.000 escolas aos 
Programas Estaduais de Informática na Educação 

 08/97 

07 Publicação do 2º Edital - Licitação Internacional para 
aquisição de 27.500 microcomputadores e outros 
equiequipamentos de informática 

 08/97 

08 Capacitação de pelo menos 300 multiplicadores para os NTE  10/97 

09 Publicação do 3º Edital - Licitação Internacional para aquisição 
de até 75.000 microcomputadores e outros equipamentos de 
informática 
 

 10/97 

10 Implantação de 100 NTEs (Núcleos de Tecnologia Educacional, 
pelo menos um por estado, incluindo ligação com a Internet) 

 10/97 

11 Capacitação de pelo menos 5.000 professores  12/97 

13 Capacitação de pelo menos 350 técnicos de informática  12/97 

14 Instalação de pelo menos 24.000 computadores 
nas escolas selecionadas 

 12/97 

15 Implantação de um sistema de acompanhamento e 
avaliação do programa, incluindo definição 
dindicadores de desempenho, metodologia para 
avaliação do impacto da tecnologia no processo de 
ensino-aprendizagem 

 12/97 

16 Definição de uma política de incentivo à produção 
de software educacional em português para os 
ensinos fundamental e médio 

 12/97 

17 Implantação de mais 100 NTEs (incluindo interligação Internet)  12/98 
18 Capacitação de mais 10.500 professores  05/98 
19 Instalação de mais 38.000 computadores nas escolas 

selecionadas 
 06/98 

20 Elaboração do 1º relatório de avaliação do programa  06/98 
21 Capacitação de mais 500 multiplicadores  06/98 
18 Capacitação de mais 10.500 professores  12/98 
19 Instalação de mais 38.000 computadores nas escolas 

selecionadas 
 12/98 

22 Elaboração do 2º relatório de avaliação do programa  12/98 

 
 
 
PARCERIAS: As etapas do Proinfo serão realizadas através das seguintes parcerias: 
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 Universidades Federais e Secretarias Municipais de Educação (Estaduais e algumas 
Municipais); Governos Estaduais, através das Secretarias de Educação; 

 Governos Municipais e Escolas Públicas; 

 Governos Estaduais, através de Universidades; 

 Setor Administrativo do MEC (SAA) e Fornecedores; 

 USP, Institute Of Education (London University) e DEMECs;  

 MCT e CNPq  
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9. PRODUTOS 
 
1) no mínimo 300 multiplicadores capacitados; 
 
2) no mínimo 200 NTE implantados; 
 
3) no mínimo 25 mil professores das escolas públicas de 1º e 2º graus 
capacitados para trabalhar com informática na educação; 
 
4) no mínimo 6.000 técnicos de suporte formados; 
 
5) 100 mil computadores (mais um número adequado de impressoras, 
estabilizadores, software, etc.) adquiridos e instalados na rede pública de ensino 
de 1º e 2º graus.  
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10. CONCLUSÃO 
 
A proposta de apoio ao desenvolvimento e implantação da tecnologia da 
informática na educação pública, dentro de um programa descentralizado, 
respeitará as peculiaridades de cada Estado, num ambiente de contínua 
interação que traz inúmeros benefícios, dentre os quais: 
 
1) a melhoria da qualidade e eficiência do sistema educacional público 
brasileiro; 
 
2) o baixo custo dos investimentos, correspondente a US$ 72.00 por aluno 
beneficiado, já incluída a montagem de infraestrutura de formação e custeio de 
profissionais por dois anos, além da capacitação de 
25.000 professores; 
 
3) o acesso de alunos de menor poder aquisitivo a recursos tecnológicos, 
possibilitando-lhes uma inserção mais vantajosa no mercado de trabalho; 
 
4) a geração direta e indireta de empregos (mormente no setor serviços); 
 
5) a difusão da informática em novos mercados consumidores, pelo evidente 
efeito demonstração nas “vitrines escolares”; 
 
6) contribuição para o revigoramento e a mudança de perfil de economias 
locais, mediante formação de recursos humanos melhor capacitados; 
 
7) a utilização dos equipamentos pelas comunidades, inclusive em cursos 
específicos de interesse da vocação econômica local; 
 
8) melhoria da gestão escolar; 
 
9) acesso a redes de informações globais (INTERNET). 
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ANEXO C: RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA A PREPARAÇÃO DOS 
NTE 

 

 
 

Ministério da Educação e do Desporto 
Secretaria de Educação a Distância 
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RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA A PREPARAÇÃO DOS 
NÚCLEOS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

(Versão Julho/97) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRASÍLIA 
14.07.97
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1. INTRODUÇÃO 
 
Os Núcleos de Tecnologia Educacional - NTE são estruturas descentralizadas de 
apoio permanente ao processo de introdução da tecnologia da telemática nas escolas 
públicas. Neles serão preparados os professores de 1º e 2º graus e os técnicos de 
suporte à informática educativa das escolas. 
Os Núcleos deverão ser instalados em dependências escolares já existentes, conforme 
definido pelos estados nos seus respectivos Programas de Informática Educativa. Em 
média, cada NTE deverá atender até 50 escolas, dependendo de condições específicas 
como o número de alunos, dispersão geográfica das escolas, estrutura de 
telecomunicações e facilidade de acesso. 
Cada Núcleo disporá de uma equipe composta por educadores (multiplicadores) e 
especialistas em informática, bem como de um conjunto adequado de sistemas de 
informática educativa. Os multiplicadores serão recrutados dentre os atuais 
professores de 1º e 2º graus, que serão capacitados através de cursos de Especialização 
de 360 horas, ministrados pelas principais universidades. 
Os NTE deverão estar ligados a pontos de presença da Rede Nacional de Pesquisa - 
RNP, assumindo o papel de Provedor Internet para as escolas vinculadas. Esta 
função irá garantir aos NTE um papel de destaque no processo de formação da 
Rede Nacional de Informática na Educação como concentradores de comunicações 
para interligação de escolas. 
Os NTE terão, já a partir de setembro de 1997, a função de capacitar os primeiros 
25.000 professores na introdução dos recursos da informática e das telecomunicações 
no processo de ensino-aprendizagem. Eles também irão apoiar as escolas na 
elaboração de seus projetos de informatização, estabelecendo um vínculo de parceria 
que facilitará a troca de informações com as mesmas. 
Em adição ao seu importante papel no processo de capacitação inicial, os NTE serão 
estruturas permanentes de suporte ao uso da informática educativa, assessorando os 
professores e os técnicos de suporte das escolas em questões técnicas e pedagógicas. 
Além disso, eles farão parte do sistema de Acompanhamento e Avaliação do 
Programa. 
 
Os Núcleos de Tecnologia Educacional serão responsáveis pelas seguintes ações: 
 

 sensibilização e motivação das escolas para incorporação da tecnologia e 
informação e comunicação; 

 apoio ao processo de planejamento tecnológico das escolas para aderirem ao 
projeto estadual de informática na educação; 

 capacitação e reciclagem dos professores e das equipes administrativas das 
escolas; 

 realização de cursos especializados para as equipes de suporte técnico; 

 apoio (“help-desk”)  para resolução  de problemas técnicos decorrentes do uso 
do computador nas escolas; 

 assessoria pedagógica para uso da tecnologia no processo de ensino-
aprendizagem; 

 acompanhamento e avaliação local do processo de informatização das escolas 
 
Os Núcleos de Tecnologia Educacional disporão de: 
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 laboratórios semelhantes aos que serão instalados nas escolas, de forma a 
reproduzir o ambiente tecnológico que estará disponível para professores e alunos; 
 equipamentos servidores Internet, para que os NTE sejam provedores de 
acesso para as escolas de sua área de atendimento; 

 equipamentos para teste e avaliação de programas educativos; 

 linhas telefônicas para a conexão computacional das escolas e para o sistema 
0800 de atendimento de suporte às escolas. 
 

2 - Considerações gerais sobre o ambiente do NTE 

 

A configuração de equipamentos para um NTE padrão prevê a existência de 3 
ambientes informatizados: 

 
 Uma Sala Básica - onde deverão ficar instalados: 1 (hum) servidor 

Internet, 1 (hum) servidor de rede local, 2 (dois) micros para avaliação de 
software e suporte, 1 (hum) quadro de distribuição de linhas telefônicas de 
dados e 1 (hum) modem 

 Obs: Num segundo instante, quando o NTE assumir o seu papel 
de provedor 
Internet para as escolas, deverão ser instalados nesta sala: 
1 (hum) quadro bastidor com capacidade para 8 modem - para 
atendimento das conexões das escolas; 

 1 (uma) conexão LPCD (linha privativa de conexão de dados) - 
para conexão permanente com a RNP / Internet; 

 1 (hum) roteador - para gerenciamento da comunicação no 
protocolo TCP/IP. 

 
Duas Salas de Capacitação - onde deverão ficar instaladas as redes locais de 
treinamento, compostas por 1 (hum) servidor de rede e 10 (dez) micros para as 
atividades de capacitação dos professores e 1 (uma) linha telefônica para 
simulação da conexão à internet. 

 Obs: está sendo previsto um servidor de rede para cada uma das salas 
de capacitação, de forma que o ambiente de treinamento reproduza 
exatamente as condições típicas a serem encontradas nas escolas, 
permitindo, inclusive que se façam acessos reais ao servidor Internet do 
próprio NTE. 

  
Além  das  salas  informatizadas,  recomenda-se  que  outros  ambientes  também  
sejam previstos: 

 

1 (uma) sala administrativa - para os serviços de administração do NTE, 
secretaria e atendimento telefônico. 
1 (uma) sala de aula - com capacidade mínima para até 30 pessoas, dotada 
de mesas e cadeiras e quadro-negro. O mobiliário dessa sala deverá facilitar a 
montagem de diferentes configurações (“lay-out”) para atender às necessidades 
das atividades pedagógicas. 
1 (uma) sala ambiente para atividades - para atividades gerais ou reuniões, com 
capacidade mínima para 20 pessoas. A utilização de mesas individuais, que 
possam ser  dispostas  na  forma  de  uma  grande  mesa  de  reuniões,  é  uma  
opção  mais adequada por permitir maior flexibilidade de uso. 
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A título de exemplo, sugere-se o seguinte “lay-out” para o NTE: 
 

 

SALA DE

CAPACITAÇÃO

SALA

BÁSICA

RECEPÇÃO

SALA DE

AULA SALA

AMBIENTE /

REUNIÕES

ADMINISTRAÇÃO

SALA DE

CAPACITAÇÃO

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO PARA NTE

.

 
 

O futuro papel do NTE como provedor de acesso Internet exige que se façam 
algumas recomendações: 

 que o NTE seja fisicamente localizado onde haja possibilidade ou 
disponibilidade para até 20 linhas telefônicas externas. A concessionária 
local de serviços telefônicos de ser consultada previamente. 

 a instalação inicial de 5 (cinco) linhas telefônicas - 1 (uma) para telefone 
comum, 1 (uma) para o atendimento do serviço 0800 e 3 (três) para dados 
(uma para ser ligada na Sala Básica e uma em cada Sala de Capacitação). 

 que exista um quadro de distribuição (DG) para até 20 linhas telefônicas, 
devidamente aterrado, e sistema de tubulações telefônicas que 
interliguem o DG à todas as salas do NTE. 

 A  tubulação de  interligação  entre  o DG de  entrada  e  a  Sala  Básica 
deve  ter diâmetro suficiente para permitir a futura passagem de 20 
linhas externas.  

 IMPORTANTE: todas as linhas externas ligadas ao quadro de 
distribuição (DG) deverão ser protegidas por protetor contra descargas  
elétricas  atmosféricas. Sugere-se procurar orientação da concessionária 
telefônica local para a montagem dessa proteção. 

Obs: No momento da transformação do NTE em Provedor Internet, deverá ser 
instalado de uma linha LPCD (Linha Privativa de Comunicação de Dados), pela 
concessionária local de telefonia, para servir de conexão permanente do NTE com 
a RNP / Internet. Esta linha LPCD deverá passar pelo DG de entrada e atingir a 
Sala Básica. 

 
3 - Características das Salas de Capacitação 
 
Sobre o ambiente 
 

 Área livre de, no mínimo, 36 m2 (dimensões entre 5 x 7m e 4 x 9m), pé 
direito mínimo de 2,6m, boa iluminação, mas sem exposição à luz direta 
do sol, ventilação adequada e sem quaisquer falhas estruturais ou 
ambientais, tais como infiltrações, rachaduras, mofo, calor excessivo, 
poeira, etc. 

 Os equipamentos não podem ficar expostos à luz solar direta. 
Providenciar cortinas (grossas) e/ou persianas quando for o caso. 
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 Caso o clima local e as condições de ventilação da sala propiciem 
temperatura ambiente inferior a 30°C em qualquer época do ano, o uso de 
ar condicionado poderá ser dispensado. Caso contrário deverá ser 
instalado um ar condicionado de no mínimo 10.000 BTU. 
 Apesar da recomendação acima, o real dimensionamento da 
capacidade do ar condicionado deve ser realizado por pessoa ou empresa 
especializada, de forma a garantir uma temperatura ambiente entre 22oC e 
25oC, com a sala em uso normal (repleta de alunos). 

 A sala não deverá ser instalada em áreas expostas a agentes corrosivos, 
tais como areia, maresia, ácidos, etc. 

 No caso de prédios de mais de um andar, evitar que a sala seja instalada 
sob as tubulações hidráulicas do andar superior. 

 Janelas resistentes, que possam ser trancadas por dentro, reforçadas 
externamente por grades de aço fixadas à parede, e com cortinas ou outro 
sistema que impeça a entrada direta da luz solar. 

 Quadro de laminado melanínico branco (lousa branca) fixado em uma 
das paredes, em posição de acesso livre e sem incidência de reflexos. 
Lembrar que o pó de giz danifica os equipamentos, devendo ser 
totalmente evitado. 

 A iluminação artificial deverá usar lâmpadas fluorescentes. Garantir que 
existam interruptores que permitam o desligamento parcial das lâmpadas, 
de forma que seja possível reduzir a luminosidade próxima ao quadro 
branco, evitando reflexos. 

 Deverá haver uma única entrada para a sala, fechada por porta em 
madeira resistente com fechadura tipo “yale” com travamento rápido 
interno. Dependendo das condições gerais da segurança do prédio, 
considerar uma segunda porta (grade de aço e cadeado) no mesmo 
batente. 

 piso pode ser em madeira, pedra, cimento liso, vinil, cerâmica ou 
equivalente, sem desníveis ou ressaltos. Em nenhuma hipótese poderão 
ser usados carpetes, tapetes ou similares. 

 As paredes devem ser pintadas em cor clara, com tinta resistente à água. 
 Deve haver fornecimento de energia elétrica de 110V ou 220V com 

capacidade suficiente para alimentar todos os equipamentos (cerca de 
10KVA). 

 Um canto da sala, de fácil acesso e distante da porta, será escolhido para a 
instalação do “hub” para os cabos da rede local e os quadros de 
distribuição elétrica e lógica. 

 
Sobre a distribuição interna dos equipamentos (“lay-out”): 
 
A disposição dos equipamentos procurará atender as propostas pedagógicas do 
programa estadual. São apresentadas, a seguir, algumas recomendações de ordem 
geral: 
 

 Os equipamentos precisam ser instalados com uma distância mínima de 
1m entre eles. Essa distância impede interferências e facilita a sua utilização e 
manutenção. 

 Uma distância maior precisará ser adotada, caso o uso 
predominante dos equipamentos seja por dois alunos 
simultaneamente. 
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 Lembrar que os cabos elétricos e lógicos (cabos de impressoras, de 
monitor, etc) ficam na parte traseira do equipamento. É preciso considerar 
isso e deixar o espaço adequado quando houver trânsito de pessoas. 

 
O ProInfo poderá disponibilizar desenhos de “lay-outs” alternativos para os 
interessados, à semelhança do exemplo apresentado abaixo: 

 
 

Laboratório de informática – Proposta 3  
(sala c/6m x 6,30) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre a rede elétrica 
 

A instalação elétrica é fator crítico para o bom funcionamento dos equipamentos e 
para a segurança dos usuários. Ela deve ser orientada e/ou realizada por profissional 
ou empresa especializada. 

 
 O circuito elétrico de alimentação dos equipamentos de informática deve ser 
exclusivo. Não pode ser compartilhado com outros equipamentos, principalmente 
aqueles de alta potência, como motores e aparelhos de ar condicionado. 

 Os circuitos elétricos de distribuição podem ser internos ou externos às 
paredes. A montagem externa é normalmente mais adequada para a 
redução de custos. 

 Todos os circuitos elétricos e suas tomadas devem ser claramente 
identificados como “Circuito Exclusivo para Computadores”, evitando 
que alguém ligue qualquer outro equipamento na mesma rede. 

 
 Cada sala deverá dispor de um quadro de distribuição de energia elétrica. 
Dotado de um aterramento real (não usar o “Neutro” da rede), feito por malha e 
barras de cobre enterradas no chão, com resistência final menor que 10  , medida por 
equipamento específico; 

 Na falta de equipamento específico, um teste prático para verificar a 
qualidade do aterramento é ligar uma lâmpada de 100W entre os pinos 
“Fase” e “Terra”. Se a lâmpada acender totalmente, o aterramento está 

Laboratório de informática - Proposta 3

( sala c/ 6m x 6,30)

6,00 m

6,
30

 m

Prof.

Impressora

Armário

DG de força e "hub

"Quadro branco"

Prof.
Servidor de rede e

mesa do professor

Estação de trabalho

(alunos)
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em boas condições. Se ela não acender ou acender parcialmente, o 
aterramento está com problemas. 

 Este quadro de distribuição exclusivo para os computadores, deverá 
conter disjuntores de proteção. Lembrar que o consumo estimado de 
um microcomputador é de cerca de 600 watts. 

 Cada disjuntor alimentará quatro tomadas de computador, 
próximas entre si. 

 Os disjuntores e as tomadas deverão ter etiquetas 
identificadoras para cada circuito elétrico. 

 
 Ao longo das paredes das salas deverão ser instaladas  as necessárias 
tomadas tripolares (3 pinos) monofásicas, em caixas modulares externas, a 50cm de 
altura do chão, próximas aos locais onde serão instalados os equipamentos 
(computadores, impressoras, hubs, etc.); 

 Os equipamentos não devem ser ligados diretamente às tomadas da 
rede elétrica. Devem ser ligados nos estabilizadores de voltagem (com filtro de 
linha interno) com potência mínima de 600 va. 

 A fiação para os computadores deverá ser realizada com condutores 
“anti-chama” compatíveis com a voltagem local e a corrente calculada nos disjuntores. 

 No caso de montagem externa, deverão ser instaladas canaletas 
plásticas ventiladas de tampo removível, ao longo das paredes da sala e 
imediatamente abaixo das tomadas tripolares. 
 Os fios devem ser de boa qualidade, com bitola mínima de 2,5mm2. Um 

fio de boa qualidade traz gravadas em sua extensão as especificações de nome 
do fabricante, bitola, isolação, temperatura e certificação INMETRO. 

 A  rede  elétrica  deve  ser  protegida  por  pára-raios  de  linha,  a  fim  de  
evitar  que descargas atmosféricas danifiquem os equipamentos. 

 Por  segurança  e  estética,  todos  os  cabos  e  fios  devem  ficar  ocultos  ou  
presos. Nenhum usuário deve ter acesso a eles, evitando problemas de 
contacto e curto- circuitos. 

 
Sobre a rede lógica (cabos de rede local): 
 
 A fiação lógica deve correr dentro de canaletas plásticas ventiladas de tampo 
removível, ao longo das paredes da sala, com seção reta mínima de 9cm2 , instaladas 
20cm acima da fiação elétrica. 

 Entre cada dois computadores e imediatamente acima da canaleta, deverão ser 
colocadas caixas plásticas externas para conexão lógica, cada uma delas contendo 
duas tomadas padrão RJ-45. 

 concentrador lógido (“hub”) da rede local deverá ser localizado em local de 
fácil acesso, porém distante de local de trânsito de pessoas. 

 Deverá ser prevista a interligação por cabos lógicos, entre a Sala Básica e cada 
uma das Salas de Capacitação. 

 

Sobre a conexão de dados externa: 
 

 Durante a fase inicial, antes da instalação da linha LPCD, o acesso  ao 
Servidor Internet do próprio NTE será feita por linha telefônica comum. Para 
tanto, deverá ser providenciada uma linha telefônica (vinda do DG), a ser 
instalada próxima ao micro onde estará a placa fax-modem. 



130 

 

 

Sobre o mobiliário: 
 

 As características do mobiliário dependem diretamente da configuração 
(“lay-out”) da sala. A seguir são apresentadas recomendações de ordem geral 
que podem orientar a aquisição deste mobiliário. 

 
Mesas 
 

 Com tampo em madeira revestida de laminado melanínico texturizado 
(“fórmica”) fosco, cor clara, inteiriço, com profundidade mínima de 75cm, 
mínimo de 2cm de espessura, cantos arredondados e borda revestida. 

 Altura do tampo ao chão de aproximadamente 70cm. 

 

 Pés em estrutura metálica de aço perfilado, com parafusos niveladores nos 
pontos de apoio no chão, unidos entre si por chapa de aço dobrada ou madeira 
similar ao tampo, de no mínimo 35cm de largura. 

 Todas as partes metálicas devem ter tratamento antiferrugem, ponteiras 
arredondadas nas extremidades e pintura eletrostática de cor preta ou grafite. 

 
Cadeiras 
 

 Estrutura de sustentação tubular em aço, sem braços, com no mínimo 
quatro pés. 

 Os pontos de apoio no chão deverão ter ponteiras em aço ou plástico resistente 
ao atrito, que não risquem o chão. 

 Assento e encosto estofados em espuma injetada, coberta por tecido ou vinil, 
em cor escura. 

 Altura do assento ao chão de 43cm, com encosto fixo e côncavo, em altura 
adequada para suporte lombar ao tronco do usuário. 

 Todas as partes metálicas devem ter tratamento anti-ferrugem, ponteiras 
arredondadas nas extremidades e pintura eletrostática de cor preta ou grafite. 

 
Mesas para impressoras 

 
 Tampo em madeira revestida de laminado texturizado (“fórmica”) fosco, cor 

clara, inteiriço, medindo aproximadamente 60cm x 50cm, com no mínimo 2cm 
de espessura, cantos arredondados e borda revestida de PVC flexível, a uma 
altura de aproximadamente 75cm. 

 Pés em estrutura metálica de aço perfilado, com parafusos niveladores nos 
pontos de apoio no chão, unidos entre si por chapa de aço dobrada ou madeira 
similar ao tampo, de no mínimo 35cm de largura. 

 
Cada laboratório deverá ter ainda: 

 Um armário, em madeira laminada de cor clara, medindo aproximadamente 
100cm x 160cm x 40cmm com portas dotadas de fechadura, dividido 
internamente em prateleiras. 

 Um quadro de laminado melanínico branco (“quadro magnético”), 
medindo 1,5 x 1,25m, para ser fixado à parede, com calha-suporte para 
marcadores e acompanhado de apagador adequado ao quadro. 
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4 - Características da Sala Básica 
 
Sobre o ambiente: 

 Com aproximadamente 20m2 de área livre, dimensões entre 4m x 5m e 6 x 
3.5m, pé direito mínimo de 2,6m, boa iluminação mas não exposta à luz direta 
do sol, adequadamente ventilada e sem quaisquer falhas estruturais ou 
ambientais, tais como: infiltrações, rachaduras, mofo, calor excessivo ou 
poeira. 

 Obs: atender a todas as recomendações já citadas na Sala de Capacitação. 
 
Sobre a distribuição interna dos equipamentos (“lay-out”): 
 

 Os equipamentos precisam ser instalados com uma distância mínima de 
1,5m entre eles. Essa distância impede interferências e facilita a utilização 
/ manutenção. 

 
Sobre a rede elétrica: 

 Obs: atender às recomendações já citadas na Sala de Capacitação. 
 
Sobre a rede lógica (cabos da rede local): 

 Obs: atender às recomendações já citadas na Sala de Capacitação. 
 
Sobre o mobiliário: 

 Obs: atender às recomendações para micros já citadas na Sala de Capacitação. 
 
 
A Sala Básica deverá ter ainda: 

 2 (dois) armários de aço, medindo aproximadamente 110cm x 200cm x 50cm 
com duas portas dotadas de fechadura, dividido internamente em prateleiras. 

 1 (uma) mesa tipo bancada, com tampo em madeira, medindo 
aproximadamente 160cm x 80cm x 90cm. 

 
Sobre as conexões de dados externas: 
Para conexão à RNP/Internet: 

 Na fase inicial deverá ser instalada uma linha telefônica comum 
junto ao micro servidor da Internet. 

 Na fase seguinte deverá ser instalada uma LPCD (linha privativa 
de conexão de dados), categoria “especializada”, Nesta categoria 
toda a administração da linha, inclusive modem, é de 
responsabilidade da concessionária de telecomunicações local, 
forma de transmissão analógica ou digital, com velocidade mínima 
de 28.800 Bauds. 

 Todas as linhas telefônicas de entrada devem ser conectados a um quadro de 
distribuição específico. 

 Dimensionar o quadro de distribuição e a tubulação para 20 linhas, que é a 
capacidade máxima prevista para o NTE como provedor Internet. 

 Todas as linhas telefônicas devem possuir protetor contra descargas elétricas 
atmosféricas - um para cada par de entradas. Esta proteção se somará à 
proteção existente no DG central do prédio. 
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ANEXO I - Configuração de Equipamentos para um NTE padrão 

Versão preliminar 
 

 

 
Sala 
Básica Qtde Descrição 

1 Servidor de Internet - Pentium 200, com software básico, teclado e mouse. 
Memória RAM de 128 Kb  

2 (duas) unidades de disco de 3 Gb cada 

Unidade CD-ROM 8x 

Monitor de 15” 

Placa de rede e Placa fax-modem 33,6 kbps 
2 Estação de trabalho - Pentium 166, com software básico, teclado e mouse. 

Memória RAM de 16 Mb  

Unidade de disco de 

2 Gb Monitor de 15” 
Kit Multimídia CD-ROM 8x 
Placa de rede 

1 Impressora jato de tinta, colorida, de 6 ppm 
1 Modem exterbo de 33,6 Kbps 
1 UPS No-break para o servidor de rede e servidor Internet, de 1,2 Kva 

para 10 minutos (inteligente). 

 
 

Sala de Capacitação 

Qtde Descrição 

1 Servidor de Rede - Pentium 166, com software básico, teclado e mouse. 
Memória RAM de 32 Mb  

Unidade de disco de 3 Gb  

Monitor de 15” 

Unidade CD-ROM 8x 

Placa de Rede e Placa fax-modem de 33,6 Kbps 
1 Unidade de fita DAT, de 2 Gb 
1 Impressora jato de tinta, colorida, de 6ppm 
1 Impressora laser com 2 gavetas 
1 Scanner de mesa 
1 Hub RJ-45 de 16 portas e cabeamento para todas as estações 
10 Estação de trabalho - Pentium 166, com sofware básico, teclador e mouse 

Memória RAM de 32 Mb  

Unidade de disco de 1,6 Gb  

Monitor de 15” 
Kit Multimídia CD-ROM 8x 
Placa de rede 
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