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RESUf\IO 

A educação a distância ganha força como maIs UI1Ja forma de aprendizagem e como um 

novo recurso de apoio ao trabalho pedagógico. Por essa razão, existe um grande esfl1lço dos 

governos, no sentido de priorizar as noyas formas de aprendizagem a distância. 

Acompanhar a eyolução das políticas públicas de educação a distância, principalmente os 

impactos percebidos na qualidade do ensino, é o principal objetivo deste estudo. 

A pesquisa de campo aconteceu em escolas públicas de Niterói, onde foi observada a 

evolução dos programas da Secretaria de Educéli;ào a Distância 

outros aspectos da pesquisa em si 

SEED, bem COIllO os 

Considerando a atualidade do tema, f{)i imprescindível, além da revisão na literatura 

específica e das referencias bibliográficas usuais, fundamentar a argumentação da autora 

com periódicos e outros conhecimentos pesquisados na internet, através da informação 

mediada 

A dissertação destaca o resultado de toda a investigação e conclui que as novas tecnologias 

e as formas interati\as de aprendizagem ainda não são aceitos pela comunidade escolar, 

como importantes recursos auxiliares. 

Os programas TV Escola e Proinfo deveriam revolucionar o modo de capacitação de 

professores e a aprendizagem dos alunos, mas não estão provocando os resultados 

desejados, nas escolas observadas. Os objetivos dos programas ainda não foram alcançados 

e o esforçu til)" dt()ll~ t'()Vellléllllclltais c nào (' lIilu ~!O\ crlWIllCII!ais nào teve n succ.sso 

desejado 



\BSTRA(' I 

The distance edllcation acquires pO\\ocr as more a kincl of learning anel as a new reSOl!rce of 

support to pedagogical work By this reason, there is a great government eITort, in sense to 

emphasizes new kinds of distance Icarning. 

Follow the public political evolution Df distance leaming, essentially the perceived illlpacts 

in the learning quality, is the principal purpose of this study 

This search v .. 'as developped 111 Niterois Pllblic schools, where the SEED 

programs' evolution \vere observed. as othcrs actiolls described i 11 t his \\ ork. 

Considering the up-to-date of the theme, it was indispensable, besides the literature review 

and the usual bibliographie indications, bases the author's argumention with periodieals and 

others knowledges throllgh mediated information as the internet. 

The dissertation highlights ali i 11\ estigatiull reslIlt H!ld concllldes that ali technologies and 

other forms of learning at a distanee were ofTered as updated resources, but they had been 

yet refused by the seholar community. 

The programs TV Escola e Prointo would revolutionize the way teachers ano students 

Iearn, but they did not change training and self-direeted learning. The programs' aims were 

not reaeh and the etTort did not meet with mueh sucesso 



.-\PREsr~T,\ç . .\O 

A educação a disl<lllcia - /:;\1) - slJIgc COJl1O mais lima possibilidade de aprendilagem e 

como uma nova modalidade de atualização e de autocapacitação profissional, importante 

principalmente para países de grande extensão territorial, cujos problemas na área 

educacional têm sido difíceis de solucionar. 

Procurando acompanhar as tendências do mundo moderno e, preocupado com n grave 

problema da educação no país_ o alual governo cria a Secretaria e Educação a Distância -

SEED. 

A preocupação com as políticas públicas educacionais, e principalmente com o 

desenvolvimento dos programas planejados pela SEED, motivou esta dissertação de 

mestrado, que relata as percepções de autoridades e de atores sociais envolvidos no cenário 

da educação pública, na cidade de Niterói 

Iniciou-se o trabalho com a apresentação do problema a ser investigado e a explicitação da 

metodologia usada, indicando os caminhos percorridos pela pesquisadora. 

Com o objetivo de melhor compreender o atual momento histórico, desenvolve-se uma 

pesquisa bibliográfica relacionada à conjuntura do país e, em destaque, ao contexto das 

escolas públicas em seu trajeto nas últimas décadas. 

Na tentativa de contextualizac no segundo capítulo, o cenano nacional nessa transição 

secular, faz-se um breve estudo da evolução do sistema educacional para tocar, C0111 mais 

atenção_ no':> dois períodos do g(l\ emo federal fCrl1éll1do Henrique Cardoso e na passagem 

do governo estadlLtI (k \Ialcelo \kll<.al para Allt!tOIl\ Ciarotinho 

Dentro da lelllútic<I Lducação nu Bl(hiL roi feita IlIlIa breve revisão da literatura especitica, 

partindo de llma \ isào mais al1lpla cio processo educacional 110 país, olhando mais 

atentanwnte () Istado do Rio de .Ialll.'ilU 



No capítulo 3, antes de chegar ao fl)Co da pesqUIsa. foi leito UIll estudo privilegiando a 

visão interna das instituições e~colares. Desejou-se. aSSIm, esboçar lima espécie de 

"radiografia" da situação atual no Estado do Rio de Janeiro, destacando algumas 

experiencias ino\adoras no cenário nacional. 

o fato de estar a autora do trabalho imersa no ambiente a ser observado, com um 

pensamento crítico em processo de construção, cria Ulll clima argumentativo re\ elador de 

uma postura crítico-dialética, própria do ator comprometido com sua função social e o tema 

em estudo, fato que não de\erá comprometer a investigação. 

Como o objetivo da pesquisa extrapola o interesse estritamente ligado às práticas educativas 

vigentes, avançando na questão das políticas públicas e na administração do sistema 

educacional brasileiro, será particularmente investigada, no capitulo 4. a gestão educacional 

adotada no estado, dentro de uma ótica estratégico-administrativa e gerencial das 

instituições públicas observadas L também, objeto do trabalho esboçar uma revisão 

bibliográfica das políticas públicas. para fundamentar o diagnóstico feito da prática escolar. 

o tema" Educação a Distância" foi estudado no capítulo 5, onde foram sintetizadas as 

principais informações sobre o assunto, dando enfase à atualidade dos dados, sobretudo nos 

dados pesquisados na Internet. 

o principal objeti\o do trabalho é observar, com maIOr profundidade, as propostas 

alternativas de educação a distância promovidas pela SEED , diretamente vinculada ao 

Ministério da Edllcação e do Desporto - 1\1EC tentando compor Lima análise avaliativa 

desses programas t':;pl'citicanll'nlt' L' das política,; educaciollais em geral, st?jalll elas 

nacionais. cstadll;li~; (lli Illlínicipai-. 

Dessa forma. foram apresentadas no capitulo 6. as mais recentes ações do Ministério da 

Educação e do ()e~p())10, destacandll-se a criação da Secretaria de Fdllcação a DisLlncia e os 

Programas TV Escola e Proinío 



Entretanto, () traba I I!o cumpre SClI::. 1" i nci pais obj cI i" os, 110 capítulo 7, com a pesqui sa Je 

campo. É no locus da prática educati\a e no cenário escolar, onde vivem, trabalham. soticm 

ou festejam seu dia-a-dia, os atores em'olvidos na tarefa da educação popular. que a 

pesquisa mostra sua resposta. E, aqui, a verdade encontrada é conseqüência mais do 

aprofundamento das questões do que da extensão da amostra. 

As conclusões definidas neste trabalho indicam o resultado de uma busca restrita ;1 lima 

pequena amostra e são. dessa fonlla.o insuficientes para formar um conceito generalizado 

sobre o tema, o que não foi proposta do trabalho. l\1esmo assim, é de grande importància o 

aprofundamento que se deu à pesquisa e seu conseqüente relato, para que novas buscas 

sejam feitas até que as transformaçõcs desejadas se concretizem. 
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EDlJCA(ÃO A DlSI\N('J,\-T\' FS('OI \ F I'HOINH): in'lw tos l'l1Il'srol", puhliras do Estado fi 

do nio dl' .Iam'i .... 

1. O PROBLEl\IA E A l\IETODOLOGL\ 

Este capítulo introduz () tema abordado, apresentando o Problema 

investigado cientificamente. Antecipa, no discurso da pesquisadora, a linha argumcntati\ a 

da dissertação. segllindo·se a detinição dos objetivos da pesquisa, a delimitação do tellla 

estudado e a relevância da edllcação a distância, para a elevação dos índices qualitativos de 

escolaridade, 110 BI asil e no Estado do Rio de Janeil o. 

A Metodologia explicita os call1illhos percorridos pela autora em sua busca da verdade 

científica, além de re\'e!ar uma postlll'a ousada, senão atrevida, reveladora de um ator 

sujeito e objeto desta investigação 

I. I. Introdução 

Quando \1'( 17/11 m oásis IIlli/,/(}.\ ntendl.'-se 1/111 dni..'rlo de ballalidades e fle!plexidade. 
Habe'!'''"I S 

A 
pesquisa. aqui apresentada, é fmto de uma preocupação com os impactos 

provocados na qualidade de ensino da rede pública escolar, decorrentes das 

110\as pZilíticas públicas do MEC, que intluduz"::In, no sistema educacional. 

programas de Educl\'àll a l1istàllL'liI com () print'ipal dhjet i \ () de ljllalifí-::ar protl'sSOIl'S c 

IllclhOlar a qualidadl (iL' 1'IhillO 

i c\ e'\press;lo CdIlC;IÇÜ,) a di~Ul1cia aparei. L' alglllll;IS \ <:/,'" CO\1l .1<':":1110 gra\(: ClIl re~pcilO ao \exl,) Cil:ldo. 
entretanto o 1I~0 mais Ob"lr\ aJo tem sido ~elll o referido acenlu. conforme algul1'i autores como Saccolli. 
Nossa GrmnÚlica. I !)!)(). p. ,S2 c ('erra. [lifSíl P.!Aj,ÇQ de Grum.üt!ca I <)<) I. p. 2XX. 



EDUCAÇÃO A DIS 1.\~('1\·TV ESC OI \ I PROINFO: illll'arln'l ('rt1 (,sl'nlas jllihlicas do Estalln 
do Rio de Janeiro 

o desenvolvimento desta pesqUIsa ~egue algumas linhas de raciocínio cientíticll bem 

comuns, como a levisão teórica L' atllali/ação bibliográfica do te/lla Na tentati\él de 

encontrar informaçües \erdadeiras. aprotimda-se a busca de esclarecimento sobre a prática 

- na pesquisa de campo·· a respeito de algumas questões obscuras ou mal esclarecidas, 

carentes de maior estudo e transparêllcia. como os resultados das atuais políticas públicas, 

observados na prática escolar. 

Os baixos indicadores de escolaridade I e\ elam o gl d \e problema da má qualidade de 

educação 110 Brasil Sem diretrizes Dll políticas públicas de efetividade, em nível nacional, 

o magistério torna sc uma profissão sem prestígio \ criação de uma Secretalia de 

Educação a Distüllcia SI~ED tlil/., para Il CCllallO da educação pública. lI()\as 

perspectivas de modernas metodologias pedagogicas e de recursos extras para as 

administrações escolares 

A competência das administrações publicas, aliada à conquista de cidadãos preparados em 

sua plenitude intelectual. científica e tecnológica, torna-se cada vez mais relevante na 

conquista de reslrltac!os imediatos e positivos para o desenvolvimento do país, na elltrada 

do ano 2000 Dessa f<)ffna. lorna- se tl1l1damental tàz:er um traçado da visão interna dos 

organismos públicos, ligados à gestão escolar da rede de ensino do país. 

o cenário mundial impõe um novo paradigma de sociedade e o domínio do conhecimento 

é a chave de entrada e de inserção na era que se aproxima. O homem do novo milênio 

enfrenta uma forte crise de emprego e uma mudança fundamental nas formas de trabalho. 

Diante deste tàto, a necessidade de promover no Brasil uma grande "virada" na área 

educacional cria um diticil desafio para os governos 

Tal desafio eIlCdllt,l, 111,;·j'l politi('() I' I 'i);IIC!c\élll, LI,' I (lIls~qllellte prestígio resultal1te de 

um possÍ\el suce~S(l \(l 11 ICSIIlO t LI J lj I( I a.·,~OIll\JI il 1" I d ,I i ti .. uld ades \ 'unhecidas ( l out la:; 

desconhecidas ). a ,>CI elll 1:11 fi'cntada:, n:1 cxecllçã() dI I a I tarefa !\ la i s do que nllllC ,L os 

administradores pllblic()s pl ecisalll ddillil a \i:;úu \. a l11issüo de suas institlliçót,:-. 

designando gestol c:; cOll1petentes pai (j (I c:\cl:llçãu d\.' :;11<1:, polit icas 



EDUCAç.ÁO A UIS l\r'Í<I.\· n ESCOl .\ F PHOINHl: i 111 1'<1 l tO'. l'lIIl'sl'olas púlllilas do Estado 
do Rio de Janeiro 

A relação do tema com o contexto sllciocultural e eCllllómico é causal. na medida cm que 

a economia interfere diretamente na distribuição de rcnda. no grau de desenvolvimento do 

país e, conseqüelltclllelltl'. na capacid.lde 011 incapacid;Hk de intcgra\'ão com a sociedade 

planetária que se agiganta neste tinal de milênio r\ necessidade de um estudo mais 

qualitativo do que quantitativo, mais pl otlJndo do que extenso. deriva de uma preocupação 

com os .indicadores oficiais divulgados e aceitos socialmente. 

o tema, apesar das dificuldades, tem sido estudado exaustivamente por educadores e 

pesquisadores academicos, 110 entanto. não têm senido, tais estlldos, para impact<ll 

positivamente o processo educacional. no Brasil Alem disso, existem diferentes teorias a 

respeito do que scria. dc nlto, educ,\I;ão c qllal seria a \'crdadeira missão das instituiçôes de 

ensIllo. 

Se considerarmos () domínio da racionalidade instrul11cntal sobre a moderna sociedade, 

poderíamos entender educação C0ll10 t(mlla de assimilação de técnicas e processos. 

próprios da visão cartesiana. Se, pOl outro lado. entendemos educação C0l110 um processo 

capaz de condu/ir () indi\ícluo, num 11lIIndo cm constallte transformação, para um estágio 

em que se torna capai de aprelld<'1 ({ IljlJ'L'Ilc/a, cllt;lu postulamos politicamente a visão 

defendida no trabalho. 

o Estado brasileiro, monopolista e corporativo. empurrado pela globalização e pela 

redemocratização. não responde às demandas de educação pública, com agilidade 

suficiente às exigências do mundo contemporâneo () compromisso de tornar possível o 

fortalecimento de uma cidadania desenvolvida deixa, então, de ser do governo e passa a ser 

de toda a sociedade 

A preocup,u;Ü(' '.'( dll " III\d edl",! 1\111;\1 da j1' 'ldILi\ij(j destaca-se, nos progr,llll:\s do 

go\'crno, como llllld (k -;II(IS pnlJl:lpdlS meta:; '.:111 IllI1ção soblctudn. das e.\igelll:ias 

competiti\'as du nO,i) Illcrl;ldo dl' tlíiLalho. voltado P;III a plOduti\iclade e a qualidade de 

produtos e sen iço" 

.\!aria Bcrnadcll1.\bIClI >,Ltrqlk~ 



ElHJC\('ÃO A J)IS I \r\CL\-TV ES( OI \ F I'HOI:\FO: inq.al t()~ l iill'MOI,I~ púhlieas do E~tatlo q 

11o Hio II~ Jand 1'0 

Diversos programa:.; são planejados, verbas são liberadas, campanhas de divulgação 

buscam criar 11111" COIlSCICIICI(I (oletiva de accila<;ão das açtlcS govcrlléllllclllais, 

direcionadas para a Icadaptação da força de trabalho Cresce, dessa forma, a demanda de 

uma reciclagem emergencial 2 do ell1pregado, engajado ou não 110 mercado de trabalho, 

como forma de manter ou recuperar () emprego 

Para dar agilidade à recapacitaçã() profissional, o I\JU une forças com outros ministél ios, 

como o Ministério do Trabalho -- 1\11b - , O Ministério da Ciência e da Tecnologia ~ Mel 

e outros que possam cOlltribuir na missão de reCOIll]}OI a empregabilidade do trabalhador, 

assegurando a permanência da empresa nacional. em confrontro com as multi nacionais que 

assumem parcelas do setor produti\ () do país 

A empregabilidade cna, em meio a crise eCllnOJl1ICa, Ulll momento de especial 

efervescência na busca de transformações que, sem dúvida, deveriam começar na área 

educativa e cultural, potencializando a população com um conheci mento capaz de torná .. lo 

um ser pensante, sujeito de suas ações e interpreta,:ües da realidade 

Entretanto, o esf()rço observado na }'ecapacitação plOtissional serve mais aos interesses do 

empresariado do que, na realidade, ao próprio trabalhador. Este chega a brigar paI tal 

oportunidade - já que são escassas - por força da simples sobrevivência em um contexto 

cada dia mais adverso e violento. 

É de fundamental impoI1ància para o desempregado a sua imediata adequação profissional, 

mas a democratização do conhecimento, por meio de uma educação que estimule o pensar 

e o aprender, da criança e do jovem, é o início mais adequado de uma sociedade justa e 

digna, A educação, garantia fundamental de cidadania e de liberdade, não tem sido 

oferecida pelo Fstado como plc\ista na Lei l\laiol 

2 Nesse scntido. ,lO OIJSCII adas palli,_l[xl~'úcs crc~cclllc~ 1\;1 lÓrllLl~;I() plOl is~iollal prolllO\ Ida~ por 
inslillliçÕé~ ligada~ dilLl;1 Ol! indirdalllclIll' ao CIIlPlcS;lIiad() "ilI10 o -;.::n IÇO Na,jOlwl de Aprclldi/at:\~1Il 

Induslrial - SIN·\I al[;I\C~ dos Ccnlm~ Nacionais de ICCll\,I.I~'ia CE0J.';1 LC o Seniço Nacional ck 
aprendi/agem ('1)111-:1,1;11 SI'N ,\( '. () S\T\ iço Nacional de \prelldi/;lgl:1ll 1{1Ilal -'lENAR. () SlI' i~() 
Nacional de .'\pl\:II"I/;II',\'1I1 ,"'~ T[:ll1'-p()[Ic'~ . SLNAI c a', l'\":());,,. lécnic:I'- i;i ,:\ ""!Ill'~, 
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A Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação - l.LJB - ( Lei 9.394/ 96 ) , sancionada em 

20 de dezemblO de I ()<)6, sem \ dI)') revela lI/1la l'oncordância das ICH'ças políticas e 

econômicas, COIll ,daçào à política edllcaciollalnela prescrita Tudo indica, entretanto, que 

a nova lei não chegoll a provocar rupturas na antiga ordem, mantendo a aliança entre os 

tradicionais empresários do setor educacional, destacando-se as escolas religiosas 

subsidiadas pelo gm'crno, em nOllle de uma pseudo fUllção social. Há qllem duvide das 

intenções do govern() a respeito da nova lei 

.. o (,0\ l'll\() FlI(' lIão qll,'1 ,I aprma-;jo d:1 Ilma I DI3. nem lIleSnl0 o prqjeto cSlju;ílidll c 

minimalisla do Senador Dar(\ Ribeiro. frulo de lima síncrese como bem lembrou Florestan 

Ferna\ldc~ O gm emo teme cerlamente. que a :lprO."ação d1 LDS. mcsmo desfigurada. 

drflurllc ;1 Lldlcdi..Lrde J;I~ 1I111t!;IIH,:a<, de al"<,!c da ,dllcaç;1o ao qll\: dellomina mO<'!cll1idadc c 

globaluaçjo Decrelos e Illedd,l<, prO.' isória~ \ ;10 (ol1subslanciando. 110 \ arejo c sob o manto 

de uma dc:mocracia formal. a definição du l'ow,dho Nacional de Educação. COll1 parca 

autonomia e com a funç;10 de assessoria do t\tinistério da Educação. (... ) I\lodifica 

substanli\ amenle o ensino fundamental. sob a oricnlação do grande "educador e iJlIC/Cc lual 

Coleli\'c)·. o Banco Mundial. alra\és da imposií,ão aulocrútica. trmestida de participação IlOst 

festum. alr", és dos ParâmC:ll'lls ('lIrriculares Nacionais". ( Frigotto .. Ipud Nc\es. 1999 11) 

Na verdade, a NO\a I.OB não trouxe a desejada publicização do ensino, mas deixa, nas 

entrelinhas, entre outras coisas, o espaço do novo sistema educacional a ser privatizado nos 

anos 2000. Como denuncia Neves ( 1997 ), embora tenha sido democratizante a Campanha 

em Defesa da Escola Pública, durante a tramitação da Lei de Diretrizes e Bases, de 1961, o 

que, de fato, consagrou a Nova Lei foram os "acordos" nem sempre democráticos que 

precederam à sua aprmação. 

A Confederação Nacional dos Trabalhadores - CNTE reitera a defesa da escola pública, 

gratuita, universal e laica. mas subscreve, em 1993, () Plano Oecenal de Educação qlle se 

inseria, contradito! i,lIm llte, lia c~t! :ttc~ia !Im l.'!!l.lllh:ntal mode!l1izantc de reduzil a 

educação das n1(l5<;,]', d instrUII1C11t() dl ,llllllt'n!l! (Lt lilI1dll!i\idadc 

Assim, a NO\a I.DB direciona o sistema cdlll.:aciollal dI) gme! no H 1(' à uni\ ersaliza(;ào da 

escolarização básica ( 1 () grau comple1os ) e à j(lllllat;ào no alllhiellte de trabalho Nas 

entrelil~has da lei CIILolltra-se o espaço pai (I () prnjcto nCllliberaL qllc';lIjeita as massas St~!ll 

Maria E3ernadclh .\bllll Í\ Lllqlil ~ 
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libertá-Ia da ignorància 'Falam-se /1(t!m'flIS e se <f/'u/urram falm milS li /10 silêncio quc 

mora 11I/~lIl1g(,1II () \(" }c {/ /(I/!ti/(/<I(' 111(/\ (; () /llIdo <///(' /h'l/Ú:: ()\('lIlid(). ,.\ O que per Iilz o 

sentido da Nova I.DB Ilà() se restrillge ao conteúd() (k ~eus artigos. Illas ao desvio de seus 

propósitos de humanização c justiça social. 

Destarte, o sistema educacional bl asileiro tem tlutllado segundo os interesses econàmicos 

nacionais e internaci()llais. Voltada para a prcpara\:,ío de lIIãu-de-oIHa com vistas a atender 

às demandas de intcl esse empresarial e da acumulação capitalista, a educação deixa de 

cumprir os objetivos legais, para concretizar-se no vazio das lei, como aconteceu com a 

Lei 5692/71, que normatizava os acordos omitidos na época. como o i\lEC -USAID. j 

Mesmo tendo consl'iência da necessidade de uma racionalidade técnica. c.,igida pelo novo 

paradigma produtiv\\ do ncoliberalislllll. e da urgêllcia da reqllalifícaçào protissionaL como 

forma de retomada do emprego e da economia, defende-se, aqui, uma postura de não

conformismo ante a inllllencia político-teológica das teses privatistas do ensino, Estimular 

a privatização do ensino é o mesmo que concentrar, ainda mais, a renda e o poder. 

A saída dos países dependentes, em direção ao futuro. aponta para o desenvohimento 

auto-sustentado, capaz de tirar as Ilações do domínio e da influencia dos países ricos e 

hegemônicos. Depende, portanto, da vontade política a decisão de financiar o saneamento 

básico e a educação pública, gratuita. universal e laica. para que exista, no país, um povo 

capaz de gerar mudanças. 

A educação a distància - EAO têm apresentado, nos ultimos anos, um crescimento rápido, 

que segue a ftm;a natural da evohH;ào tecnológica Com a revolução da informática e a 

modernização dos meios de cOl11uniLação, a auto-aprendizagem tende a ganhar força e a 

conquistar adcptll" 

'Trecho do '1'<10-1 e-l'lllg. tradu/ido por L1l1111~lI1ocl Carneiro I.du 
lOS inúmeros a-::OIúlls I,ricntados pelos FI' '\ IL'esllulurar.1I1l a cúll-::aí;:)o de I" L' 2' gJ:IlIS conúu/ilhld a lIíII 
conrOfllll<,l1lll clclltifiulkLIlUlógico ÚdulllillaL\,' pela fim;;! .1·, ,apitaI qlle CnILl\;l 110 p:lis Conferi! L~tlld,):; 
de ROIl1:lnelli ( I ')X')) '",hrl.' 11 aS',lll)\ll CI11 ljll,'q:)o 
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Introduzir, nas escolas publicas, esta n()va possibilidade de aprendizagem é abrir o espaço 

escolar para 11111 líltlllojllescntc Sl'lll a intcrvcJlviÍo econômica do Estado, as e'lC(llas 

continuarão sohrc\i\ l'IHlo 110 passado 1l1ill,l!inalizadas dus bencfícios tecnológicos 

Seguindo este raciocínio, o atual governo, por me\() do Ministério de Educação e da 

Secretaria de Educação a Distância, \'em promovendo e estimulando ações, no sentido de 

levar mais recursos e mais autonoJllia às escolas () esforço do governo tem, de fato, 

diminuído as grandes diferenças regionais, com especial sucesso na distribuição do livlO 

didático e nas verbas de apoio à administração escolar 

Na mesma linha de pcnsamento, a pesquisa conduzirá a observação para os mais recelltes 

programas de gOVCIllO, sobretudo para as propostas inovadoras da SEED/MEC, como a 

TV Escola e o Programa de Informatização das escolas públicas - Proinfo 

A proposta é conhecer a maneira como estão sendo implementados os programas, é avaliar 

os impactos de tais programas, cOllsiderando a I dação custo/beneficio, é comparar 

objetivos e metas com resultados observados, é acompanhar o processo e avaliar o 

desempenho das ayões realizadas, 

Observando o aproveitamento dos referidos programas, na prática usual das escolas 

escolhidas, será a\aliado () qlle chamamos, neste trabalho, de impactos percebidos, ou seja 

possíveis mudanças comportamentais e qualitativas constatadas, tanto no trabalho do 

professor qual1to no aproveitamento do aluno, 

Ao estabelecer COllHl fuco central a SEED/MEC e ()s programas recentemente implantados 

ou priorizados por essa Secretaria, busca-se, mais precisamente, responder à seguinte 

pergunta: quais sdo os impactos percehidos, llas escolas do Estado do Rio de Janeiro, com 

a implemel11uç'âo dm programas da SJ~l,-'j), n' F,\('()/o (' }Jmi!!(o) 

Maria Bcrnadclh i\brc:ll 1\ brquc:s 
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1.2. ~let()dologia 

.1 ciéll( 1<1 II({U ((}f're.\pol1de li li/li /I 1/111 do a c!esClcT( r 1-/(/ cOl're.~J'0J1(/(' (/ 1/11/ mundo a cli/l.){rlli,.. 

A principal característica do método usado no decofl cr da pesquisa I()i a prática rcllexi\'a 

da pesquisadora como ator social do cenário pesquisado O conhecimento profill1do da 

realidade é uma fonte primária de flll1damental importància, sobretudo se acompanhada de 

outros pontos-dc-\ ista, se contllllltada com Ulltl;(~, fontes primárias, documentais (lU 

bibliográficas, de igllallegitimidade 

Pesquisar a própria prática exige nào a lIeutralidmk científica: antes. a busca constante de 

um olhar atento l' critico. buscando não conllllldir subjetividade com parcialidade 

Posicionar-se como sujeito observador) e objeto da pesquisa, transitando o tempo todo 

entre a diversidade de pontos-de-vista e o derno cOllljunto entre a utopia e o possível, é a 

missào do pesquisador na busca primeira da qualidade dos resultados aferidos. 

A metodologia é, aSSim, o caminho usado pelo pesquisador, tanto na escolha de suas 

fontes bibliográficas. quanto na direção seguida durante a pesquisa de campo. Não pode a 

metodologia cercear a individualidade do sujeito da investigação, mas deve servir para 

orientar a organização dos trabalhos, auxiliando tanto o leitor quanto o próprio 

pesquisador. 

A escolha de uma abordagem, prioritariamente, qualitativa indica que o objeto pesquisado 

não depende, apenas. de indicadol L, quantiticáv\is e Ilào segue () IIwdelo positi\'ista, que 

" Durantc todo o trabalho, procurar-se-a usar o foco nal lati, o eln 3" pesso~1 do singular. assumindo a 
pesquisadora lima fUI1l.;ão obscn adora. jú qlle prctcndc redigir lima dissertação impe%oaL re,c1alld()·~e ao 
leitor mais como ente pesquisado do que COIllO único agentc d:l pesquisa. Ver SAHGENTI1\1. HcrlllÍllio: 
!jngua Portugu(0iL Cur<;o Completo IBII'. I ')')X: I H c CADORE. Luís i\goqinho: Çurso pr;itic;o q..: 
!:'Qn~lês Atica. I 'J')H (,) 

ivlari:l l3ernadeth ·\1'1, li' 1:1I,,1":~ 
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estuda a realidadc, como se a visào neutra e objt:tiva pudesse tornar maIs verdadeira a 

observação Sobrc c:,:,c assunto vale de:-,tacar: 

"A estrakgia de Galilcu de dirigir a atenção do cicntic,ta para as propriedades quantific:l\cis da 

J11atéria foi c\tremamente benl sucedida em loda a cicncia moderna. mas também e\jgiu UIl1 

pesado ônus. COl1l0 nos recorda cn(:llicalllenle () p~iquiatra R. D. Laing: . Perderam-se a \isilo. 

o 50nL o gosto. o lato e o 01l~1I0. e com eles foram-se também a sensibilidade estética e élica. os 

\ alon.:,>. a qualidade. a forllla Indu,> ()~ 5clltimclltO.,. 1l10ti\os. intenções. a alma. a cOllscicncia. 

o espírito ,\ c\pericncia COlIlIl lal roi e\pulsa do dOIllÍnÍo do discurso científico·." ( Capra. 

I')')) :' I ) 

Em busca dessa 'cxpcricncia', desl'l1\()h c-se a pesqlllsa de campo entre atores SOCIaiS, 

entendendo que a busca deverá eltlilli/al a liberdade de manifestação de pensamento dos 

indivíduos, o que tom<l mais impul tallte a qualidade da investigação. Com este objetivo, 

destacaram-se, na coleta de dados, as entre\'istas e as reuniões, procurando, nos 

questionários, dar somente lima confirmação numérica às inf()fI11açÕeS coletadas nas 

entrevistas e encontros 

Max Weber (18b~ 1(20), um dos lllaJores I epresentantes da chamada soô%gia 

compreellsim, considera fundamental o comp0l1amento significativo dos indivíduos 

engajados na ação social. É esse comportamento social dos indivíduos que agrega 

significado à realidade observada 

Sendo assim, a metodologia buscada procura centrar-se nos três eixos da prática reflexiva 

defendida por Shón (1992-b) e retomada por 1\1oreira (1995)6: conhecimento-em-ação, 

reflexão-em-ação e cOl1versa-retlexiva-com-a-situaçào 

Assumir a postura de um pesquisador-em-ação, como define Moreira (1995), implica o 

desenvolvimento da própria prática rellexi, Cl. () autor defende (:-;te posicionamcllto. 

dcnunciando () distanciamento OhSl'1 \ ado entre pen~al1lento c ação, teoria e prática. 

li MOREIRA. Antônio Ft:I\ ia O currículo C0l110 política cultural e a (ormação dm:clltc. In: SILVA lolllal 

Tadcu c MOREIRA. Antônio Fú,io (Org ) JÇIlI!Qrj~_Cº!!!Ç~:Jçj!)~; º_çwrtç!Ü9S()~ 1!9~O~ !!E!~QQlí!iCS)<; c 
culturais. Pctrópolis. RI Vo/cs. I ()<)) 

Maria Bcmadelh Abrcu f\ larqucs 
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academia e vida cotidiana Destaca ainda, a impor táncia do compromisso com o avanço 

do conhecimento e da f<lIrllaçào COllllrllta do trabalhadol 

Esses três eixos da prática retlexi\a costumam re\elar a praxis de qualquer ator social 

comprometido com o seu papel de cidadão, sobretudo quando se dialoga o tempo todo com 

pessoa~ em processo de construção cognitiva e emocional. De nada senem o 

conhecimento, os hábitos adquiridos ou o domínio das tecnologias, sem reflexão e sem 

mudanças e tranSf()ffl1açÕeS benéficas O conhecimento" a reflexão e a ação passalll a ter 

nexo sempre que se integrem 

Na busca desse ne"o, cinco foram os inslnrmentos de coleta de dados 

• pesquisa em livros, periódicos e Internet; 

• entrevistas abel1as com secretários de educação e delegado do DEIVIEC/RJ; 

• questionários fechados aplicados a alullos e prof(~ssores. nas escolas pesquisadas: 

• observação direta em quatro escolas públicas de Niterói, sendo duas administradas pela 

Secretaria Municipal e duas pela Secretaria Estadual de Educação: 

• \l'orksllOp real izado em uma escola municipal c outra estadual, em cujos trabalhos se 

pôde observar a interação entre os membros da cOll1unidade escolar. 

A construção do questionário incluiu o teste de juízes antes de sua aplicação aos sujeitos 

selecionados. Este pré-teste serviu para orientar o pesquisador em seu trabalho de 

investigação, re\'elando a ambigüidade de algumas questões, que foram redefinidas em 

seguida. 

Chamou-se de lI'orkshop os 02 encontros realizados nas escolas pesquisadas, considerando 

fundamental para este estudo a par1icipação da comunidade escolar e a fala de professores 

sobre temas espclílil:OS de cada e'icula e sobre qlle-.;tõe:; per1inente'i à educação, em gl:ral 

atores el1\olvidos, anotalldo breves comentários pertincntes ao tema da pesquisa. 

f\laria !3crnadcth Abrell f\ brq(ll'~ 
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A observação do comportamento dos atores, no ambiellle escolar, traz para a pesquisa mais 

do que respostas explícitas. na medida em que as pessoas constrangem-se com perguntas 

diretas. No calor dos debates, Slll gCIll lIIanifesla,:()('s importalltes, que precisam ser 

consideradas em uma pesquisa de campo 

A busca do conhecimento da realidade e () relato da observação de campo são formas 

precIosas de transparencia social Entretanto, não tem sido taretà fácil desenvolver 

pesquIsas na área de educação, sobretudo em timção das dificuldades de recursos, da 

diversidade regional. e mesmo local. e das peculiaridades de cada unidade de ensino. 

COI11 o objetivo de estimular as pesquisas nesta ,lIca. foi criado o Programa de Apoio à 

Pesquisa em Educa,:i\o a Distância 7 P,' .. PFD COIII ICCllrSOS deste programa, conseguidos 

com a aprovação do projeto, foi possível à pesquisadora financiar material e Cllstear 

despesas básicas com pessoal técnico de apoio. 

Este capítulo introduziu o tema da dissel1ação, destacando o problema investigado. Em 

seguida, a metodologia usada foi explicitada, sendo o capítulo concluído com a 

apresentação do Programa de Apoio à Pesquisa em Educação a Distância, que deu suporte 

econômico ao desemolvimento do trabalho. 

o referido programa ~(lllsiSk no apoio a n:ali;açilo de IC~~", c dissertações que Ir:lIem de temas aldos ;i 
educação a distància e Ú5 110\ as tecnologias aplicadas Ú edulat,:~10. selecionados dentre prqjetos aprcscntaJus 
de acordo com o que estabelece o Edital Consulta no site hllp://\\\\" gmbr/sced/PAPED 

l\1aria Bernadeth Abl cu 1' .. LlI que,> 
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2. CONTEXT( JALIZA(AO 

o presente capítulo contextualiza o problema da educação no país e tàz um traçado 

dos principais entra\'es ellcontrados na suhlção de questões insolvidas 

A preocupação ao elaborar uma síntese da conjulltura aponta para a necessidade de 

conduzir o leitor a própria realidadc, da qual se atàsta, quase sempre, levado pOl 

força de um noticiál io superficial. 

O enfoque ele algumas questlH.?~. de apelo social, objetiva o destaque de demandas. 

exigidas pela sociedade cOlltcmporânea, 

2.1. A Conjuntura 

OS /CIII/)'" "ao/iJr/es e li flOI'li é grallde! Os primeiros l'aga/hiJes equinociais já se lel'llIl1i1m 

II() //(I/'/::tll//(' para gerar 11111 1/010 IlIi/e/lio ... ('/li grlillde pedaço de hi.l'/lÍria nascente sw:!!.e 

dia/l/e de }ui,\, da,\fi-aldas do jÍltllrIJ i, ,) 

Sainl-John P\!rs(! 

O 
rnul~,LI ~lr:l_ ,ad,1 \e, , Ili mais \'c·I,),:id,! k ,\s di:;tám:ias se enCllltalll a 

1110\IIJ1ll,I,,\:!o do ClIIII1 ,JIllCllt(l c d:ts :1\.'i1es da~; Ihssn<lS suplantel l'lIl 

\l'llhid'I·,k. a hdlll'ild lI, S(llll ,\:; II1IlHIII:I\(lés 1111(111 ,k Il)J'lll<lS jdll,di:, 

mentes. E a c!l<lIlLlda l'1 li da globali/'\I,.'ão, 

,\!aria Bcrnadclh\bldl rdalqll~'~ 
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Não há força capaz de conter a transformação social, o IIOVO paradigma de 

desenvolvimento nl'()lihl'tal l' a tllplllla com as Iccl'nles - e já ultrapassadas teorias 

SOCiaiS, econômicas. (\cltllinistrati\ as c teello-cil'1l1 ílí,:as. As mudanças ocorrem com 

tamanha rapidez que os homens. l'nl 1>1 evc, ser~o incapazes de assimilar os nO\ os 

conhecimentos e, ao meslIIo tempo. conhecer o trajeto histórico da humanidade. 

A inteligência do homenl tem sido llsada como arma de domínio e símbolo de poder. O 

conhecimento tecnológico e a infmllla,;ào soti-em UIlI controle por parte dos dominadores 

como jamais se pode observar. Cum a mágica penetração da /JUL'J'lh!l na intimidade das 

pessoas, o acesso as informações privilegiadas corre o risco de fugir do domínio das 

classes dominanlcs. cailldo em poder de lima camada crescente da população. Com a 

popularização dos computadores, o l"llllheci mellto pode "escapar" em direção às maiorias 

populacionaisx, assim como saíram do controle da Igreja os grandes lí\fOS da Antigüidade. 

E nesse contexto 1l1lll1diaL as cn<1nças do Brasil e de.: outros países não desenvolvidos 

recebem, nas escol<ls publicas, lIlII<I educação que lenta excluí-los dos beneficios da 

civiliza~:ã() pl<lllclúl id Plogl amas de !.'()VeIIlO libcl <1111 \ elbas pai a l1Iodernizar e eqllipar 

escolas, os meios ,k comunicação rdatam casos de sucesso e excepcionais experiências 

educacionais bem sucedidas. A regra geral, predominante no universo escolar, entretanto, é 

bem diferente do que tem mostrado a mídia 

A realidade das escolas, sobretudo as públicas. continua na penumbra e no vaZio da 

propaganda govelllamenlal Assim, a incapacidade de administrar e produzir 

transformações torna-se, especialmente no atual contexto político, um problema a eXIgir 

estudos críticos e mais aprofundados, na observação da praxis do processo educacional e 

no locus onde se processa a educação, como tem sido realizada. Se cabe à educação 

promover as mudanças em direção ao desenvolvimento. cabe à socieclade exigir ullIa nova 

e verdadeira escola 

, Nesle Ir;Jbalho. a alllora duma de IlIiI/UriiT.\ úquda IXllle da população marginali;ada eCOlHllllico ç 

socialmente. chamadas. \ ia J;: regra. dc iIl/l/lml1\. Considerando que. numericamente. esta população é nlaior 
que a dos incluídos no 1llodo de "ida reconhecido C0l110 humano considera-se o lermo mais adequado 

Maria Bernadcth ,\hr~lI "Lil qllc<; 
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E precIso não perder de vista que o desem'olvimento conquistado no passado, com o 

chamado Milagre LCOIIÔlIlico, lIão dilllinuiu as desigllaldades do país; aumentou-as I'oi 

um desenvolvimento que não pmdllliu qllalidade de vida. não promoveu qualquer tipo de 

evolução social. Agnl\'OU substanti\ amente o endi\ idamento nacional, a distribuição de 

renda e o grau de dependencia com as economias credoras. Não aconteceu, naquela ou em 

outra ocasião, o milagre educacional 

Assim, o caminho usado pelos políticos c economistas foi LIma tentati\'a vã de buscar 

soluções, salvaguardando posiçôes e pri \ i1égios. Nãu em a mudança necessária, era a mais 

fácil para industrializar o país, sem repartir benefícios Era a obediência cega e submissa ao 

ordenamento 1ll1111diill dl' l(lllllil Ikpl'IHknte e ;tlil:lllul a Comelcl CITO semelhalllc I~ 

injustiticável Dei'\<ll de aprendel ('Ulll as liçôcs do passado não c apenas miopia'). e 

também hipermellllpia. ou seja. nã() :--" \ e de peI to. () presente, nem de longe, o passado 

Mais recentemente, (I'" l";pcriências econômicas IIludaram diversas vezes a moeda. 

confiscaram poupança e. apenas dlll ante o primeiro gmerno de File, com o Plano ReaL 

vivemos L1m período maior de ilusão coletiva. Uma fOlie propaganda do governo 

convencia as pessoas de que o controle da inflação melhorava a penersa distribuição de 

renda institucionalizada no país. Diversas campanhas publicitárias davam a impressão de 

que alguma mudança iria acontecer. 

Após a reeleição do presidente, as verdades começam a surgIr no cenário, até que em 

janeiro de 1999 explode a crise cambial com grave des\ alorização do real e a súbita alta do 

dólar. A credibilidade do governo despenca, assim, com o valor da moeda. 

Diante do atual contexto, a desesperança joga o povo na perplexidade. O desemprego e a 

\'iolência ocupam ,h principais lllélllClh tcs 1\ ccrtv,(l tI, l.'star \i\'cndo CIIllll11 país cada dia 

mais empobrecidu t l:mli\ iclado ah,IÍ .1 ainda l11ai~,1 aui estima cokti\'a lodos gostariam 

de saber por que lIlll pais e'\tenso l' di \ dsificado \.\lIl1! I ,) Brasil \Í\ C :;ubjugaclo à ,olltade 

internacional De onde \em a força qtll' mantém na miscl ia a maior pai te de seu PO\'o) 

) Miopia el11 M;trk~!i.!1g é 11111 artigo publicaull na ffaITanl Nu,!!!, \.\ !?(T/i'II', el11 que anlsa de mÍnpcs o'; 
administradores. respons~Í\ eis pelo insucesso de suas empresas. por uma qllcSI:io de \ is:io curla Islo os 
impossiblilJ de \ er o fuluro. de forma l11ais ah! ;!I1genle. 

\taria Bcrnauclh .:'\hrcu l\ l;u qUL~' 
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Logo a segUlL a mídia começa a destacar um 1ll0\ imento de"purgação" dos erros 

cometidos durante a crise e antes dela. Corruptos e corruptores são denunciados 

Comissões Permanelltes de Inquéritu ('PIs são cOllstituídas e os ànimos começam a 

inflamar-se, como se a corrupção acabasse de ser descobel1a. A la\ agem de roupa sllja 

deixa a população ainda mais confusa e desesperançada. As grandes reformas, revelando 

acordos ou desacordos do executivo COIl1 o legislativo, continuam engavetadas, à espera de 

um momento político mais oportuno aos debates que as precedem 

o Movimento dos Sem-Terra - I\1S1 inicia uma longa caminhada em direção à Brasília 

Essa luta pela reforma agrária faz \ ítimas e não distribui a terra. protegida pelas forças 

econômicas controladoras do poder polít il~o Uma gl 1:\ e de caminhoneiros intelTompe 

estradas e paralisa a economia AUlllentos seguidos de combustível. exigidos pelo FMI. 

fragilizam ainda mais () govelnu lIa us qlle chegam a desejar a \olta da ditadura. como 

forma de justificar sua omissão e sua incapacidade de agir democraticamente. 

Começam a aparecer no cenário nacional as propagandas dos diversos partidos políticos, 

muitos deles incitando a população a favor da renúncia do presidente. No entanto. o povo 

não crê em nada, em ninguém O ceticismo populaI dá força à alienação e à ganância dos 

oportun~stas. A miséria agiganta-se. Os crimes e a corrupção tornam-se manchetes 

cotidianas. 

A violência deixa de ser lima exceção e começa a ser parte da rotina diária. Crianças e 

jovens são 11100'tOS em Sllas próprias casas e escolas Velhos e doentes morrem por falta de 

atendimento médico. Os hospitais públicos, assim como as escolas, são abandonados em 

beneficio de ul11a privatização crescente. Velhas epidemias retornam com força 

avassaladora. A educação pública continua evoluindo na teoria e na propaganda 

governamental. porém involuindo na prática. A gO\ernabilidade entra- ou continua - elll 

crIse: 

"Obsen a ~L portanto o C~\ ;1/ ialllellto do podei públ ieo. a incl,-ia 11.1 prestação de SLf\i~()s 

basiem e a ,1I1~cncia de Cln;ll., para a e\pres<,l(1 d..: direitos e1emclllares. deixando eal1ladas 

e\[xessi\ a'- da poplllaçüo a lIlargem da ;irea de atllaçüo das i IlstillIÍções encarregadas J,: 

reso" •. :r Se'lI', plublclIlas pnlll;lIw" de saneamenlo. S'illi.k. segllrall..;a. 11;1I1<;porte e edllcação ,\ 
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lacuna alx:rla rx:la omissão ÚlJ hlaúo no alendimcnlo úe necessidaúes fundamenlais. bem 

como pda inc\i<,lência de políticas sociais cfcli\ ;1', ahre espaço para :t proliferação de prálicas 

predalória~ e a úisseminação da insegurança gcncrali/.ada. (. .. ) O Icnômeno manifesta-se !las 

altas la.\as dc criminalidade. na corrupção c lllclicicncia da política. na impunidade do Iráficn. 

na justiça pri\ ada. enfim. na subI ersão cotidiana das normas c preceitos legais. instaurando-se 

uma siluação de hobbcsianisll1o social" ( Dini/. I ()l)/ 20(): apud Sanlos. W.G..1992) 

o mundo globalizado não ,passa de UIll grande cárcere. unde ricos e pobres subjugam-se ao 

poder do Capital e do Mercado As Ilações, ditas desenvolvidas, proll1ovem gucn as em 

nome da defesa dos Direitos Humanos Gastam verdadeiras fortunas com armas e 

exércitos, impulsionando a indústria belica. enquanto () grande planeta dos miseráveis pede 

paz e emprego 

De nada tem scnido o progresso cientítico e tecl1olugico aos milhões de miserá\ eis do 

mundo: Todos, indistintamente, tornam-se escravos do poder econômico, que aprisiona os 

ambiciosos na teia de um capitalismo voraz e insaciável e massacra, na fome e na 

ignorância, hordas de e"c1uídos e marginalizados 

A passagem para o novo milenio poderá ser moti\ação para a inserção do Brasil no novo 

paradigma imposto ao mundo, considerado sem fronteiras. A globalização, a derrubada 

do muro de Berlim, o fracasso da experiência comunista, o fim das fronteiras da 

comunicação e a cnse do emprego apontam para um momento de inflexão e de 

transformações É LIma nova ordem econômica mundial 

As nações vivem um novo momento histórico e perdem poder para as corporações 

econômicas "'Os diriJ.{eJlles políticos da 'N0I'a Ordelll 1\ fundia/' silo propaKalldistus da I'iu 

IÍnica. C.) (Js gm ('/'I/([l1ln W! Irum!(J{Jl1l1l11 e/ll rl'le.\ chmlll7Kis!as de seus pO\'(iS, que 

1II O plU\illll) milenio apullta pala 

um futuro llilO t;)li '.11 jlll'\ Ild(,l1h 

pClllS IidcIl's tlu ldllllit!I:-'IIIU Illlllllll,iI 

11 Em artigo publk<lUll Ih) jornal O (i1ul,,, (I)(.'O',,<}<)) II ~l'. iu\()go Emir Sadcr ,.:riti\.:a os gO\crnalltc~ da 
barbánc Ir,)\ c<,tida de (1\ i I i/ aç;1o eilandl) II ,'\('l11plo. entre outlOS. de File. cuja política de subl11iss;lo ao 
FMI condena o pais a U11l longo período de' reccssão. com desemprego. deterioração dos índices sociais c 
menos recursos para a are:! social O sociolgo (:ollclama os kitorc~ à oposição :1 orde1l1 cspcculati\a c mililar 
comandada pelos EU.'\ 
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E O futuro está para ser construído () novo mundo nào tem piedade dos ineficientes, não 

tem espaço para os paternalisl11os, não espera a lentidão das burocracias dinossáuricas O 

vendaval da modernidade tende a ali aslar as velhas estruturas corporativas de poder 

A racionalidade instrumental, que pClll1eOU o comportamento do homem no século XX, 

deveria dar lugar a racionalidade substantiva, que revela os anseios de uma vida humana 

baseada em condutas éticas e responsá\eis. Paradoxalmente, vive-se a grande antítese do 

progresso, que toma selvagem o homem considerado ci\ilizado. 

Em nome da justiça e do progresso, os dominadores impõem o genocídio de milhões e 

mais milhões de pessoas. São negros, índios, judeus, povos balcânicos, enfim, as vítimas 

indefesas de uma barbárie sem fim Não há diferença entre os crimes da Alemanha nazista, 

de Kosovo, de Rllanda. da Somália 011 os mais recentes, de Díli, no Timor Leste. 

Em contrapartida, as poderosas nações ricas e suas indústrias bélicas c cinematográficas 

transformam em Capital e em sI1O\\ a mortandade dos dominados .. - os excedentes do 

planeta, aqueles a qllem chamam mil/orios, embora somem a quantia de 2 milhões de 

miseráveis, a ocuparem os grandes centros urbanos cio ll1undo ll
. 

o fim do milt~nio deixa para a llistória um registro de avanços e retrocessos. O 

conhecimento e a illteligencia do hUlllem não tem produzido a esperada justiça social, mas 

tem servido, como no passado, de força de domínio e controle social. Apesar de tudo, as 

pessoas comuns, desconsiderando os horrores mostrados pela mídia, ainda sonham com 

um mundo diferente e continuam, em sua maioria, humanas em seus desejos e planos. 

11 Reportagem do jornal O Globo. do dia I ()/()'Jjt}'J. di\lllga relatório do Bird reconhecendo que .. o mundo 
ter..í mais pobreza" e quc X()(~;, da população dos países em dcscll\oh imento d\ crú nas cidades, em 201.'i 

Maria 13crnadclh .\hrul r--.1:trqucs 
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2.2. !kmllllllll,\ .\'oc;a;'\ 

tÚqUillIl1I 0,\ h/JIllel1S exerce/ll \C[{\ podres podere' 

.\Jorrer e /11 ar ar deli)}lIc' de /'11/1'(/ e de sede 

,\,'i'io /all/II,\ I'C:(, \ ,t'.es((),\ 11111111'111 \ 

É preciso mudar os paradigmas produtores de 1l1lSefla e desigualdade. no Brasil e em 

outros países excluídos dos bellefícios do desenvolvilllento político, tecnológico e cultural 

É preciso levar adiante \'elhas reformas planejadas e lIunca realizadas, É preciso exigir 

ética social. política e pessoal, para que as sociedades. ditas democráticas. derrubem as 

burocracias corrompidas por práticas de dominação e de privilégios, O apelo da sociedade 

precisa ser compreendido como demanda, e o povo de\'e assumir a posição de cliente dos 

serviços públicos Dessa transaçãol~ \irá o lucro. qlle é a sua satisfação, 

Como cliente, o cidadão deseja buscar uma saida da retórica e do ilusionismo, que tem 

aprisiollado o pensamento e as liberdades coletivas, efetivando um projeto nacional de 

educação, cuja eficácia seja capaz de resgatar a grande dívida social. 

Considerando o rápido avanço das tecnologias de inf(mnação e das diversas modalidades 

de educação à distància, pode-se concluir ser este um bom caminho a ser percorrido pelas 

nações com d~ficit educacional, como o BrasiL Assim, os cidadãos devem empenhar-se 

mais na definição de suas demandas de serviços públicos, deixando claras as suas 

necessidades 

Os individuos não plllklll mais de~;i:;tjl da própria allt()lll)lnia e da capacidade de prollHJ'I rr 

a sua emancipação. Ilão podem cOlltinuar assumindo atitudes, conceitos e prcconCl..'itns 

impostos por lima sociedade manipllltdora de pensamelitos ingenllos 

1: .. Transaçào é a troca de \:t1ores entre duas partes. As coisas de \alor nào precisam ser limitadas a b.::tt' v 
seniços ou a dinheiro: inclucm outros recursos tais C011l0: lcmpo, "nergia e sentimcntos ( Kotler. 1')7)' gO ) 

Maria Bernadcth i\brcll r-. Ltrqllc~ 



EDllCAÇÃO A DIST\NCI,\·TV ESCOl \ E PROINFO: illll'arltls eIH eSfolas púhlicas do Estalln ~,~ 
tio Uio de .Iallt'iro 

Uma sociedade que se apregoa justa c igualitária é conlposta por cidadãos com capacidade 

de pensar, votar. agir. dis,cordar e reagir Fssa cidadania deverá ser conquistada em escolas, 

em associações, em cOlllunidades ou em t~lmílias, onde não se restrinjam a ensinar "coisas" 

e pensamentos, mas estimulem o raciocínio e o hábi10 de pensar com liberdade, 

E precIso preparaI o homem para o momento de sua propna ruptura com o 

desconhecimento. a inércia e a miseria, As mudanças precisam acontecer no momento 

certo, precisam ser orientadas e assil1liladas. antes de serem "tomadas" em movimentos de 

rebelião, de violência e de revolta 

A população do Brasil vive um momento ímpar em Slla trajetória político-econômica, Ao 

mesmo tempo em qlle parece preparada para o grande salto descnvolvimentista, sente-se 

atrelada a uma estrutura política caótica e dominada por interesses econômicos, Vale citar 

a opinião de um dos economistas brasileiros mais conhecidos intemacionalmente, José 

Alexandre Scheinkman 

, Essa illcapacidade de rcsohcr os problemas nacionais é algo quc tem de ser debitada na 

nossa cOllla, a da elite illtelectual. política e ecollômica do país, Olhando os números da 

economia, parece e\ idente que hOll\ e grandes 1;llhas Ix)r toda a nossa História, É dificil apontar 

uma única falha primordial. mas um exemplo óbúo é a maneira como ignoramos a questão da 

educação, O Brasil é um país onde o poYO é lIluito pouco educado, mesmo comparado com 

outras naçõcs do mesmo nÍ\ el de rcnda, Em todos eles, o Estado te\'e um papel primordial el11 

dar às pc~soas oportunidade de educação, principalmente em IÚ\'cl primário e secundário, Uma 

melhoria da situação de educação dos brasileiros é fundamental não apenas do ponto de \ ista 

do crescimcnto como é também a mancira mais dica/. de aperfeiçoar a distribuição de relida 110 

BrasiL (" ) "é claro que um trabalhador mais educado ganha mais. porque produz mais, A 

falta dc im c~limento em educaç;1o roi uma das ratões pelas quais o Brasil foi perdendo o ritmo 

de crcscimcnto nas últimas décadas A eduGH,jo e a base de uma sociedade democrúlica," 

( VFJ,\, () ,iOl/')') II - 11) 

Quando ate meslllo os economistas manifestam "lia preocupa-;:ào com o sistema 

educacional, seja pensando na capacidade prUdllli\él. ou na di~;lribuição de renda" 

entendemos que não dá, mais pala postergar a bll:;('a de soluçé1o A sociedade vem 

revelando uma cidadania cmbrionúl ia. porém cresl:cnle. com furça para impulsionai as 

mudanças 
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Muitos países desen \'olvidos têm. também, parcela de sua população empobrecida e 

excluída socialmenll:. A pobreza llão tem sido privilégio do hemisfél io sul ou dos países 

" em desenvolvimellto" O desemprego é, mundialmellte, uma conseqüência maléfica do 

progresso, entretanto, a falta de oportulJidades não é llIundial; é localizada na periferia do 

mundo, no fundo de quintal dos ricos. na senzala dos grandes senhores corporativos Daí a 

urgência de transfórmações sociais. não apenas por tàtores econômicos, mas pela 

qualidade de vida planetária 

Segundo Motta (I <)97) a transformação não é apenas inevitáveL mas necessária à 

sobrevivência dos homens e das nações. A revolução tecnológica e administrativa não 

deixa alternativas 1\ luitos ainda nào ~e conscienti/aral11 da imperiosidade de aceitaçào das 

mudanças, que "lIIClII/~'lI as pes.\DU\ (' (I/s//llti~'()n I(ldos os dias, de forJ/la /ao graduul (' 

imperceptíl'el qual//o gluhal e es/rol/doslI." Dci"ar de capacitar o homem/cidadão para 

essa nova realidade é o mesmo que incentivar o conformismo, indicando uma atitude 

proposital de dominação e de continuis1110. Todos sabem que antes de mudar uma nação, é 

preciso mudar o homem E. como afirma Motta 

"0 a Illll,.!ança mIo é simples nem f:.'tcil. Se fos~(; a~sim. as pessoas naturalmente a procurariam 

Os seres humanos têm uma lorte tendência;} estabilidade e ús formas já estabelecidas de se 

adaptarem ao trabalho. A mudança é um ônus. pois requer da pessoa rever sua maneira de 

pensar. agir. comunicar. inter-rclacionar-se e de criar significados para a própria vida." ( Motta. 

1997: 19) 

Mesmo sendo diticil, a mudança não é impossíveL sobretudo se já se conhece o foco do 

problema, se já existe toda uma história da humanidade para orientar as ações do homem 

moderno em sua evolução natural rumo a um futuro de mais justiça social. O terceiro 

milênio não poderá ter continuidade histórica, com a sociedade dividida entre ricos e 

pobres, entre dom i nados, c domi nadol es. ent re po\'os que ma ta 111 em nome da paz. da 

justiça ou das cren~as e aqueles que Ill()neIll em níllllC dl~ nada 

E não se pode. el11 IllOlllcnto alglllll esqllecer qlle- 00.; pdíses ricos sustentam o alto padl ão 

de vida de sua popldaçào, \cndendo produtos, sCl\i(;m c tecnologia au grande mercado dos 

países pobres, COIllO () brasileiro Portanto, é o m()l1lento de aproveitar essa rara vantagcllI 
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competitiva - o tamanho potencial de nosso mercado c()ll~ulllidor como fator comercial e 

de troca de interesses. exigindo de nossa administração publica e de nossos representantes 

políticos uma escola publica verdadeira. com recursos e profissionais competentes. 

Tão logo a renda pa ('({pila nacional atinja níveis mais dignos, o consumo de imp(l11ados 

cresce, assim como cresce o turismo e dinamiza-se a economia interna. gerando lucros para 

os investidores estrangeiros e nacionais. Para que ISSO ocorra, a imensa camada 

marginalizada e destituída de empl ego precisa de ações imediatas de capacitação 

profissional, o que nào dispensa a otl?rta de uma edllcação cidadã. Os jovens precisalll 

crescer tendo, de tato, os direitos cOllstitucionais galilntidos, até agora, apenas na teoria 

legislativa 

A exclusão social, a per\ ersa distl ihlli\';lO de relida l' a üllta de justiça e de oportunidades 

indicam que a Constitllição Federal. l'lll seu artigo :2". ainda não f(.li cumprida. Os objetivus 

fundamentais determinam a construçào de uma sociedade livre, justa e solidária, a garalltia 

do desenvolvimento nacional, a erradicação da pllbll'za e da marginalização e a reduyão 

das desigualdades sociais e regionais. Os compromissos constitucionais são reiterados em 

publicações do 1'\/IEC 13 

A educação, reconhecida lia prápria COllStituição como "direito de todos e dever do 

Estado e da famí/a, /J/'of1101'üla e iJlc('l1ti\'(,da CO/11 a ('olaboraçâo sociedade, visando o 

pleno desem'o/I'ill/elllo da pessoa, sell preparo pura () exercício a cidadania e sua 

qual(ficaç'ilo para o IrahllfllO" , illWFe-se nesse contexto, como instrumento de re.wate da 

dignidade do cidadâo e da qual depellde o deselll'O/l'imenl0 do País e a sua soberania 

como Nação, 

As finalidades e os o~ieti\'()s gerais da edllcw/tio naciol1al stio expressos em leis 

e.\pec(ficas, ( .. ,) 

() capíllt/o qllc Ir(/fil da t'c!lIcaç'i'í(J I/U ('ol1slillliçúl I delerlllina: 

• li herdade de aprel/der, cllsinur. 11('\(jllisar e dl\'lIlg11r () pe/lSmlll'f1/0, a arte e () .\uher: 

l'daria Bcrnadclh ,\brclI \ Lu qlll·~ 
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• pluralismo dI! ide/(/s e COII('('p~'al',\ pl!dugáX{('us (' coexistência de lIlstitlliç'ôes plÍhlin/\ 

e pril'lu/as de ('I!\II/O: 

• l'll/ori::aç'llo do\ !1U!lis.\iollu/\ dI' ['/NIIO, gil/oll/illdo, lia forma da lei, pIaI/OS dt' 

carreira para o l11ugistáio !llÍhll(,(), com !)[\o ,\a!aria! !lf'(!/issiolla! e ingre,\\o. 

exc/usil 'W1I e 1111.' , por COIlCllrso plÍhlic() de prol'as e f il1dos; 

• direi/o das 1IIl/1'('f,\idades à al/fOI/O/lllll didótiC()-CI elll (fica, administraliva e de gestú() 

.financeira e palrimol/ial que dl'\\' ()bedecer ao prillcípio de indissociabilidade ell1rt' 

ensino, pe,\(/lIisu e L'XIt'llS(jO; 

• ensino fllndam t' 1110 I obrigatcírio (' gra(lIito, il/c"/sll'(' àqueles qlll'Jlào til'eHll1l (/cesso LI 

ele na idade pnJjI/'/a: 

• progres01'([ nNI/\âo da ohrigatoriedade e grlllllidudt' (lO t'nsino IllJdio; 

• alelldil/lt'1II0 e/11 (/,('che e prJ-l'\colu 11.\ criallrus de () lf Ó ClJIOS de Idade; 

• ()rgal/i::lI~'â() do\ \/\((,lI/lI'\ dl' 1'//\1///1 da {lnic'fo, do, ('slados, do I )i\'I/'ito Federal L' do.\ 

• ('s/(/hd('('/l1IcllltI !IO/' /1.'/ do 1'/(/1/0 i\'(/(/O/lu! de / dll('(/~ao, de dllrll~'â() pluria/lual, 

\'i.mndo Ú w'lic/I/lIç'clo {' (/O d('\('I/\'(/!I'illlL'llfo do (,/lsil/o ('111 sells dil'c/'sos nÍl'L'is I.' ti 

Leis que jamais são cumpridas, ou que servem apenas para defender interesses e 

privilégios, são formas legitimadas de poder. Foucault ( 1999) fala sobre o jugo da lei e o 

brilho da glória, que lhe parecem ser as duas faces pelas quais o discurso histórico visa a 

certo efeito de fortalecimento do poder, Fazendo um estudo histórico do processo 

legislativo das nações, o autor percebe como as leis tem sido pensadas e aplicadas no 

sentido de assegurar o poder. 

As leis, para serem justas, devem servir a todos e não podem, com seu descumprimento, 

permitir diferenças l' c\clusôes, (jll\' L:stimlllam n desc:unhecimento e o não entendimento 

de seu texto e Slla" l'lltlelillhas Pai" I\'du/ir a lksigu:ddade social. é prcl:isD estimular a 

inclusão social d", stljl'itm, preparadm paI <l II entlcllt<lIIll'llto da \'ida cllnlemporànea 

Dessa forma, a elllprcgabilidadc du brasileiro. lllalS do que sua formação humallí~;tica. 

passa a ser. na !lI l\ a l:onjuntlll<l aléll1 ele uma ch:'lllanda sociaL uma preoclIpa(,:fío 
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governamental diretamente ligada ao resultado de sua balança comercial. A educação da 

camada popular, entendida como capacitação paI a o trabalho. deixa de ser uma 

preocupação da sociedade e passa a ser uma exigencia econõmica. 

Sem trabalhadores especial izados. os empresanos não conseguem levar adiante seus 

projetos modernizantes, perdendo cOlllpetitividade .~\ economia e a Nova Ordem l\'lundial 

exigem, agora, uma reeducação do trabalhado,- imprescindível ao aumento da 

produtividade e aos interesses ecollomicos e políticos do atual contexto 

As políticas neolibcrais, dominantes e dominadoras também reconhecem a impor1ància c 

a força do capital humano, defendendo, no atual cOlltexto, o investimento no ensino de 

primeiro e segundo graus, além do incremento dos cursos profissionalizantes. A 

necessidade de lima reciclagem emergencial do trabalhador não dispensa a formação de 

habilidades intelectuais exigidas pela moderna sociedade 

Para tanto, um projeto nacional de educação deveria gerar e promover a força necessária ao 

grande salto em direção ao desenvolvimento, \. isando ao homem-capital, ou seja, ao 

sujeito capaz de transformar o sonho em realidade, sem aceitar a dominação da ideologia 

hegemõnica. O homem que se busca nesse contexto é sujeito e é substantivo, ao contrário 

do capital-humano, que serve como objeto e adjetivo, sendo subjugado pelas ambiciosas 

estruturas de poder 

No Brasil, a continuidade do estado de miséria de seu povo, tem solução: basta tornar 

efetivas as políticas públicas nas áreas mais críticas, como educação e saúde. Resolver tais 

problemas é um desafio dif1cil, porque mexe com toda a estrutura de poder, acaba com 

velhos clientelismos, muda mentalidades, exige participação popular e cidadania e, 

principalmente, interfere em fortes interesses econõmicos nacionais e internacionais. 

A única força capaz de impulsionar () paIs e permitil que não seja subjugado 1301 essa 

Aldeia Global é a pal1icipação cOllsciente e cidadã de seu povo l\lanter um sistema 

educacional descolllprumctido CO!ll a qualidade tem um custo social e tinanceiro milito 

alto. Além de não capacitar o homem para a vida social e para o trabalho, afasta .. o do 

Maria Bcmadcth Alm:lI :\ 'arqlles 
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mercado consumidor e transforma-o em um potencial CI iminoso A exclusào do hOl1lem de 

seu próprio meio social, joga-o no Illci() animal SVliíl cste () hOlllcm hlélsileiro ,) Vale 

lembrar, neste cOllle'\lo, algumas retlc:\ôes de Ribeiro ( 1995 246) 

"Quem somos nós. os brasileiros. leitos de tantos c tão \afiados contingentes hUll1Jnos'? A 

fusão deles todos em nós já se completou. esta elll curso. ou jamais se concluirá? Estarel1los 

condenados a ser para sempre UIll pmo multicolorido no plano racial c no cultural? Ha\crlÍ 

alguma característica distinti\ a dos brasileiros como po\'o. feito que está por gente, inda de 

toda parte 'lo, 

Os brasileiros, "multicoloridos", porem estranhamente unificados, deverão preparar·se 

para conduzir este país em sua passagem histórica para o próximo milênio. Fortalecendo-se 

como povo, na construçào de sua cidadania, cleverú ser capacitado para enfrentar as 

oligarquias, responsà\l'is pela penersa concentração de renda nacional 

A administração do~ illteresses públicos, destacando-se iI Educação, nào pode mais ser uma 

história de f1'acassos e de promessas nàn cumpridas .. \ chegada do novo milênio exige il 

ruptura com um passado que se deseja corrigir A Educação é a única pOlia de entrada que 

dá acesso ao mundu desenvolvido. é a fórça capaz de engrandecer a nação brasileira e de 

libertar seu povo da ignorància e da apatia. 

A contextualiZação tem como objetivo situar o trabalho em seu tempo cronológico, 

histórico, social e econômico. Este capítulo fez um esboço da conjuntura do país e 

destacou as demandas necessárias às transformações desejadas pela sociedade. 

Maria Bcrnadclh Abreil j, LII qll(~ 
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3. RADIOGRAFIA DA EDllCAÇÂO 

Este capítulo representa a fundamentação dos at glllllentos do pesquisador à luz do 

pensamento de di\ersos autores consagrados e reconhecidos na literatura e no meio 

científico. Muitos textos ou fragmentos serão retirados de periódicos e da Inferi/e I, 

principalmente porque são mais atuais Algumas afirmações podem estar impregnadas de 

idéias não originais_ na medida em que parece impossível separar o pensamento do 

pesquisador de todas as intluencias recebidas no decorrer de sua vida. 

3.1. A edllcaçl;o públiCllIlO Brasil 

Não são apenas os prisioneiros que são tralados como crianças, mas as crianças como 

prisioneiras .. ls crianças su(i'C/II IIlJ1a in(amilizaçr}o (![{e não é a delas. 

A 
professora Célia Frazão Soares Linhares escreveu uma das melhores 

radiografias da educação brasileira, em sua obra A E\cola e seus PJ'(~fiSSlOl1(/is. 

A visão da autora penetra os /ngilw internos da Escola, do movimento 

profissional e das políticas governamentais. Ela faz uma diagnose da Educação Pública e 

dá um laudo respoJlsà\ el e competente Vale a pena destacar: 

"Importa (omr-:r COIll a concepção e<,lütica c hOlllogcnea que naturalila a trJdição escolar. 

colocandll-a como um dos krmos da equação sob o sinal de igualdade eom algo quc por 

pertencer ao passado é intrinsicalllcnte lIIau. Dai. por um raciocínio quebrado e torpc. se 

proJXle combater o fracas!>ll c~colar. por e'.:cmplo. recusando csse passado. lançando-o no 

Maria Bcrnadcth :\brclI r .. !arqllcs 
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esquecimcnto No entanto. o peso das ocorrênCIa" históricas 11,10 Jesaparcce quando nos 

negamos a lembrá-Ias Pelo contrário é preciso Icmhrá-Ias. conte\:tuali/ú-Ias. desentranharmos 

suas lutas. seu connitos e os projetos que as organi/<l\am. para intcnir na realidade e chegar a 

comemorar conquistas e su\xraçõe<, .. ( Linhares. I ~97: l-l ) 

A sociedade brasileira desconhece () qlle se passa no interior das escolas públicas. Nem 

mesmo as famílias, cujos filhos freqüentam tais escolas, interessam-se por conhece-la na 

essência. Os próprios órgãos especializados trabalham burocraticamente, não funcionando 

como um organismo \ivo e relaciollado com o todo 

Durante a entre\ista feita com a ,l1llal Subsecretúl ia de Educação do Estado do Rio de 

Janeiro, Professora Lia Faria, houve um momento de conversa informal, em que passaram 

a seu conhecimento informações relevantes sobre fàtos internos do dia-a-dia das escolas 

públicas do Estado, até então desconhel:idas pela Scnctária e sua equipe. 

Imediatamente a Professora Lia anotou em sua agenda e pediu que verificassem a 

informação, já que se tratava, entre outras coisas, de um moderno equipamento instalado 

de videoconferência. importante como tàcilitador da interação entre especialistas da 

Secretaria de Educação e a comunidade escolar Nem mesmo a maioria das grandes 

empresas privadas de ensino possuem esse tipo de recurso. 

Montada no governo Marcelo Alencar, a sala de videoconferência estava sendo utilizada, 

exclusivamente, paI a reunião de diretores de escolas com a antiga Secretária, Ana 

Galheigo. Os professores da escola, em sua maioria, desconhecem o equipamento e jamais 

se beneficiaram de suas vantagens. No atual governo, como se pôde perceber, foi 

interrompida a interação entre a Secretaria de Educação e os diretores das escolas. 

A descontinuidade' p()lítica prOl ()l.1 1I111 eterno IlHlI illlento de a~'ôes e conseqüentes 

decepções no cenal in econômicuL:ulturaL de~tacadall1ente na educação pública As 

instalações da Secretaria Estadual de Educação - mal equipadas, empobrecidas e instaladas 

em ambientes inadeqllados - revelalll () descaso COI11 a questão do ensino público. 

l\laria Bcrnack:lh ·'\hldl i\ l:11qlk'~ 
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Funcionários andam sem destino, com ersam assuntos nada profissionais, agem de forma 

completamcnte cOJltlúria a()s objcti\os de seu cargo e à compreensão de sua missào, 

enquanto agentes publicos A alienação de uns é intencional, a de outros resulta da 

desesperança e do desgaste com uma profissão mal remunerada e sem prestígio social 

Com uma cqulpe administrativa de~)gmcrnada e caótica, as escolas, C0l110 seus órgãos 

administrativos, ficam entregues a Slla própria sorte Sem administradores competentes e 

gestores preparados para o exercício de sua fllllÇão, não há, de tàto, um projeto 

educacional, há, isso sim, UI11 engodo generalizado. 

Escolas mal dirigidas, professOl es despreparados e sem motivação, alunos sem 

perspectivas e oportunidades. Uma cena dirigida para produzir alienados e inertes. A 

ignorância das verdades _ a realidade f;llseada no vazio dos discursos, tudo aprisiona () 

homem na submissão As famílias, base da comunidade escolar, assim como seus filhos e 

os próprios professores, perdem, cada vez mais, o antigo amor e respeito dedicado ao 

espaço escolar. 

Hoje, a falta de di! ecionamento e de investimentos fisicos e humanos fàz da escola um 

lugar feio, violento e entristecedor. Assim como os presídios e os antigos porões de 
I 

leprosos, a escola pública cria uma imagem de contaminação, evitada por todos que 

conseguem pagar uma escola particular, mesmo que de péssima qualidade. 

A escola pública, no Brasil, tem passado por diversas reformas, sendo consideravelmente 

ampliada em termos físicos e em número de alunos matriculados. O problema de sua 

ineficácia deriva, pro\'avclmcntc, desse crescimento 11111 tanto desordenado e dirigido por 

interes~es obscuros. A qualidade do ensino foi deixada de lado, priorizando-se a construção 

de novas salas de aulas e a proliferação descontrolada dos cursos de Formação de 

Professores. O Estado, no período pós 6-l, acelerou substantivamente o ensino de }O Grau, 

expandindo, entre I C)6h/74, em 520~ o sua matricula inicial.. 

a p:Jflir de 1<)75 rcil1\ crleu c~~a estratégia introdu/indo sIIllultaneamcnte Il1clanisl11os 

legais e linanceiros de contenção do ritmo de crescimento da matrÍCula nesse grau de ensino c 

mecani<,IlHl<, de estímulo ú e.\p:ms<lo maciça da pós-graduaç<'io ht naquele ano. o gO\l:rno 

Maria Bemadeth Abre'lI Í\ larques 
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federal. procurando tornar e\,:ljllÍ\ eis as mclas du 11 Plano Nacional dc Desel1\'ohill1cnlu 

PN/) para:1 ('dlll;I(,,~() d:1 /ílfi,::1 de Irabalho ;t!I,lillcnlc espcciali/:Illa. elaborou () Plano 

Nacional de I'ó~-liradua(,:à() ol:ieti\ ando "formar. Ih.:inar e qualificar recursos hum.lnos de 

nÍ\el superior cm ,'olumc e di\ cr~ificaçào adequados para o sistema produtivo nacional c para 

o próprio sistema educacional ( I'vlEC - Conselho Nacional de Pós-Graduação. citado por 

Freitag, 19XO 1O-l: . IpI/ti Nc\ C5. I 'Jn 52 ) 

Pensando apenas estatisticamente, o Brasil tem elevado consideravelmente o nível de 

escolaridade de sua população que. no início do século chegava a indicar um percentual de 

79% de analtàbetos Em 1960 esse pCI centual passa\'é1 a atingir 39,5~ ô e de lá até a atual 

década caiu para menos de 22% de sua população. índice ainda vergonhoso, 

o que se pretende, com esses dados, é avaliar se () crescimento quantitativo do nível de 

escolaridade vem acolllpanhado por 11111 crescimento <)llalitati\'o, modernizando-se o ensino 

em função do desenvolvimento mundial, ou se o Estado tem apoiado suas ações 

subordinando seus projetos e programas - e toda política educacional - aos requisitos do 

Capital Internacional e das grandes empresas. Se assim aconteceu no passado e ainda 

acontece, a nação brasileira continuarú sob dOlllínio dos interesses imperialistas, 

travestidos, agora, em corporações político-económico-sociais, como o FMI, a ONU, a 

OTAN, a UE, o BID, o MERCOSUL e tantas outras 

Segundo a argumentação de Ne\es (1997), o Estado deixava clara sua proposta de 

aumentar a capacidade científico-tecnológica do trabalho, com o objetivo de atender a um 

tipo de desenvolvimento de produção monopolista eo ao mesmo tempo, modernizar o 

sistema educacional. vinculando a educação supeJ in! às necessidades de uma produção 

industrial izada 

, Janlo: ~Is<.,ifll qlle. de 1I1lLl III:tllÍcllla tolal ,Ic :1 ~X9 alunos, em I %0, a pós-graduaçJo se 

c'\pamlill \1:11:1 ? X;, alllllll' ,111 1'1711. c p:UI ~X ",)l) ,111Inos elll !'):)O ( f'ogaça. I'I')O--;!()) 

atingllldu 1\'lLi~, ;h :irl'a~ di) (ulihLcirnelltu I ) r liquanlo isso, a lIlatrÍ<.:ula do "" "tau !lU 

perinL!u 7."i-X(j k\L' ~ua la"l IIlcdu anual de cr~"il1ll:litl' n.:dlv.iJa p'Ii,15.1'~;. ( contrJ 2 ',X~'~,. no 

p,:nlldll 7()-75 ) chegallL!u 111(";1110 a ullla la\a al1l1al ncgati\:J 110 período XO-8:'í (- 0.1 %). 

quandu :1 (uJllonlia atr:1\ eS~,I\:1 uma Llsc rC(:L's,Í \ a 1,: as contradiçõ,:s '-,ociais se agudi/,I\ anl O 

mcslllo 111m il11ellto de rClrac;;lIJ de matrícula é cunslalado no 2" grau J,;; ensino a partir de I ~)75 

A (:\\'1:1115:10 desc,e ni\ cl de CII<"1I10. quc se deu t:ll11bclll a um ritl1lo :1Cckraclo até enl:lo a lima 

1\laria Bernadclh ·l.,brclI i\ Lllqlll'S 
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ta'\a allual d-:: 1-l.5'~;) no período 1'.l('()-70 e de 132'!" no período d.:: I 97()-75 -- diminuiu o rilmo 

para X '\'~;) j;i 110 período 1'J7:'-I')XO. c para apella~ 1.3% no periodo 1980-!985". ( Nc\C;s. 

1'.l<]7 'i, ) 

Existe consenso. nos meios educaciollais, de que as rel<.mnas de 1968 ( ensino superior) e 

1971 ( ensino básico ), contribuíram fi.1ftemente para o quadro da atual crise. Salm e 

Fogaça ( 1993 ) denunciam a desestruturação de um modelo de escola administrado com 

alguma competência. no passado 

À medida em que se expandiu o sistema educacional, abandonou-se a preocupação com a 

qualidade de uma educação geraL no ensino básico, em troca de uma pretensa 

profissionalização A prioridade para o 2° Grau acabou por contribuir para a deterioração 

desse grau de ensino Não se fez de làto a prolissionalização e destruiu-se a estrutura 

curricular que garalltia IIllla I()rma~üo !leral com algllll1<1 qllalidade 

Como se pode obscl\ar, existem interesses alheios ao conhecimento público definindo as 

regras determinantes da Educação no país. Os indicadores variam de acordo com o 

comando e o interesse internacional Quando se quis promover um ensino público de 

qualidade, isso aconteceu 

Prova disso foi o extraordinário tlorescimento, no período posterior à Constituição de 

1988, com relação ao incremento de 70% na formação de mestres e doutores, observado 

sobretudo nas universidades tederais, entre os anos de 1990 e 1996. 

"O governo está preparando lima grande reforma para 2° grau. As mudanças, que serão 

aprovadas no Conselho Nacional de Educação em junho, devem entrar em vigor já no ano 

que vem." Esta informação teve destaque na revista y'eja, em 06/05/98, ocasião em que se 

traçavam mudanças para o ensino médio. conforme qlladro ahaixo 

Maria Bcrnadcth Abreu i\ larqucs 
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() que muda 110 ;1/11/ qUi' \ 1:111 

NUIIII' 

~EJ1SiIlOde 
~2ogr3U 

I'undícs 

l'lI..;ill(l prl-'paralút in 

p:1I a a uni\'",rsidad~ 
I.: pndi .... sinf)ttli/:mtL' 

IJuraçàll I\líni/lla ,'" I Clradníticas 
[,/ 

I r':s anos, 7201101',,", 
anuais el11 I X() dia' 
letivos 

I.) 1\II'C l!stabd",,,e um mínimo de horas d" 
de! aula e! um pr"!7'11113 para as dis\";plinJs 
clá,sicas. como português. matemática. quílllit:a, 
história", t:iL'Il"ias. \S "'s"'" I as t('m dI! ""tabd",,,.:r 
U111 prograllla, O l11"ino pr"lissíollalizalltc .! 
!lIHativo. 

Tr~'!, anos, SOO 

horas anuais 
2(j() dias kti\\)s 

Programa di,'idido em ap"'!las 3 áreas: códigos c 
linguagem, cifucias dCL11OIogia e sociedade e cultura. 
to(b, com igual peSO, Exigem-se menos conhecill1~'Iltos 
e,pcdJi<:os c mais conhc",im~ltos interdisciplinares. Os 
alunos podcm montar aI.! 25°" do C\IITÍ<:ulo l:om 
matérias ,:olllplclllentarl's .\c'lba o prolissionalizallt.: 

o principal objetivo das mudanças a serem implementadas é devoher ao enslllo llIédio () 

caráter de curso de formação geral O atual ensino de 20 grau está ultrapassado e não 

cumpre suas funções Ele não prepara o aluno para ingressar no mercado de trabalho nem o 

deixa apto para ar continuidade aos estudos, Precisa. realmente, ser repensado, O ensino 

universitário precisa, também, ser re\isto, 

Recentemente, com o péssimo resultado na avaliação das universidades e faculdades 

privadas, constata-se uma desenfreada corrida em busca de profissionais reconhecidos e 

titulados, em sua 111aioria vindos das universidades federais. Ainda assim, o ensino 

universitário público vive uma das piores crises de sua história. 

Nas entrelinhas da redução de \erbas para as universidades públicas, vêem-se os 

indicativos de uma opção pelo ensino superior privatizado, revelando que "o Governo 

Federal sucumbe ús condicional idades du FMI e do Banco Mundial. que não admitem a 

presença, em um país periférico. de um sistema universitário público, gratuito c de 

qualidade"l I 

I I Opinião defendida p~'lo prolcssor da I II~ I I<.oocrlo Lehre/. em ( ) GLORO ( I 'i,O!)!')') 7l. 
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3.2. Escola Pública e Escola Particular 

.1.ll/I'Cllllldc é () telllpo de IIp/'cI/IIIZII.!O dlllihe,.,ftllle 

A Revista Veja de 13 de agosto de 1 q(n publicou uma grande reportagem sobre o alto 

custo da boa qualidade do ensino Destaca, na página 87, um gráfico demonstrando a 

posição de 111 integrantes da elite brasileira, consultados a respeito de suas escolas. Deste 

total, 62 pessoas estlldaram em escolas particulares, 4 pessoas não terminaram o 2° grau e 

45 pessoas estudaram em escolas públicas, entre eles Barbosa Lima Sobrinho e Ivo 

Pitanguy. 

A escola pública soube cumprir sua lIIissão num passado recente. O que aconteceu, então? 

Perto de 50% da inteligência cinqüentenária do país estudou e aprendeu a aprender nas 

escolas e universidades públicas. Isso prova que é possível, quando existe vontade política, 

promover um ensino público com qualidade e competência. 

Os empresários do ensino têm conseguido ganhar cada vez mais espaço e prestígio no meio 

político. Se antes as escolas católicas apanhavam para si a taretà de educar e disciplinar 

para a obediência, mais recentemente têm sido superadas por grandes redes particulares, de 

ensino laico. Em l\linas Gerais, a Secretaria de Educação estava sendo, no governo 

anterior, ocupada pelo proprietário da Rede Pitágoras de Ensino. Em Niterói, o atual 

Secretário de Educação é um dos sócios da Universidade Plínio Leite ~- UNIPLI. 

Como entender a cumpatibilização de interesses tão antagônicos') Se a escola publica 

melhorar a qualidade de seu ensino. faltarão alullos para a rede pl ivada. Qual o maior 

interesse dos empresários da educação envolvidos com a gestão pública das escolas') 

Parece preocupante essa tendência atual 

Maria Bcrnaucth AbrclI ~ 1.1rquc<, 
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Certamente, há outras e boas explicaç(les para as mudanças ocorridas dentro das escolas, 

nas últimas décadasludo começOl1 cum o acesso crc-:;cente das camadas mais populal es. 

alunos e professorcs, continuando com a fuga da classe média e a politizaçào dos 

professores, Entrar em Ullla uni\ ersidade pública tOlllou-se um ato de heroísmo para os 

alunos oriundos das escolas públicas e, assim, os alunos das escolas particulares passam a 

ter acesso privilegiado aos melhores cursos de graduação 

Teriam "tramado" destruir a base dd educação. o etl~il1o fimdamentaL para que os ní veis 

subseqüentes ruíssem sozinhos" (hl pioL teriam percebido o alto nível de ensino das 

universidades públicas e a reservalillll para a perpetuação das elites .) Não se pode acreditar 

que o óbvio não seja conhecido 011 percebido A prioridade dada ao ensino de 3° grau e à 

pós-graduação, entrc os anos 70 e R(). em detrimcnto ao ensino fundamental, é indicativo 

de um plano bem direcionado de mudanças encomcndadas, 

E o pIOr e que tais l1ludanças não tt)j'alll involuntárias· tudo indica que havia o plOpósito 

perverso de ter müo-de-obra barata e incapaz de questionar ou estabelecer diúlogos, 

servindo a uma indústria nascente, O Brasil precisava de operários na condução de seu 

surto desenvolvilllcntista, ao meSJllD tempo que necessitava tt)J']nar administradores, 

executivos e gestores para as grandes empresas estatais. Delineou-se, assim, a mão-de-obra 

nacional: caberia à escola pública formatar o operariado, enquanto as melhores escolas 

particulares preparariam as novas elites, 

A educação, como política de governo e como ação social é dever do Estado e direito dos 

cidadãos, mas é preciso que ela crie op0I1unidades iguais e permita a libertação do homem, 

e não o seu aprisionamento. Essa é a missão do Estado e a função da Escola. Quando ele -

o Estado - não cumpre sua missão, é porque assim o querem os donos do poder, melhor 

dizendo, os dOllos (LI t(H ça ccunúlllic(I·política c da f(lf ça controlad()ra do trabalho que se 

tornam, coincidelll~III\:llte. ell1pIC~(lI ius d\l cnsin<1 

Segundo l.ill!J;lIC-; ( ll)lJ7 Iq) . ( OlllO illstitui(;;'\(l ulí"iaL a cscula publica é dirigida p.:lo 

Lstado. rcpl C-;l'llta d l-Ll,,;Sl' dil igcllk que lhe illllH), lt1l1çües, dCl1lall:a salários, olicializa 

programas. seleviullillldo () qlle w dl'\(' e o que "c/ti \(' diT(' ensinar l](tS escolas." 

:'daria I3crnad-:tli \1:1.11 \ !.Ihllk~ 
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Com a chamada delllocratizaçào do ensino. as escolas menores c as do interior do país 

recebiam mais e mais alunos e professores A e'\cC'ssi\'a quantidade e diversidade de 

alunos matriculados fàzia cair a qualidade. A carreira do magistério começa a se 

desvalorizar. O professor, transformado em operário de mão-de-obra barata, proletariza-se 

e age como cúmplice de um movimento de retrocesso e auto-destruição 

A preocupação do governo de projetar-se com a construção desenfreada de escolas conduz 

o sistema educacional ao caos COIll a constante clll11plicidade da I11ms media e das elites 

econômicas, a população assistiu a um hoolJ1 na construção de prédios esc:olares, 

camuflando o sucateamento das antigas escolas, e ao deterioramento da carreira do 

magistério, Caindo a qualidade do ensino público. surgiram as brechas para o cresciment() 

da rede particular de ensino, que se Illrtaleceria para atender às demandas da classe média, 

As idéias sobre educação do método Paulo Freire trouxe a perspectiva de uma educação 

chamada libertadora, destinada ao povo e aos oprimidos. Era uma proposta interessante, 

que traria para o ensino público uma interlocução capaz de promover a tão desejada 

cidadania. Mas o debate e a retlexão sobre as teorias de Paulo Freire não estavam nas 

pautas das escolas, mantinham-se nos rincões afastados dos grandes centros, Dizia o 

renomado professor 

"Ninguém podc scr. autcnticamcntc. proibindo quc os outros scjam, Esta é uma exigência 

radical O se/' II/ais quc sc busque no individualismo conduz ao ler mais egoísta, forma de ser 

menos. De desumanização Não que não scja fundamental - rcpitamos - tcr para scr. 

Precisamcnte porque é. mIo podc o ler dc alguns comutcr-se na obstaculização ao ter dos 

demais. robustccendo o poder dos primciros. com o qual csmagam os scgundos. na slIa 

escassez de poder" ( Freire. I'.JX7: 75) 

Esta questão do poder e muito questionada nas teorias do educador. Para ele, o exercício da 

autoridade faz da educação um instrumento de dominação Considera mais cômodo para 

o educador agir com prepotência, já que esta dispensa competencia e explicações Propõe 

uma forma dialogada de aprendizagem e um ambiente de trocas mútuas de saber. 

Maria Bcmadeth Abrell r-,Iarques 
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As expenenclas de Paulo Freire, em Angicos, RN, tinham conseguido um resultado 

extremamente positivo em apenasl5 dias, :WO trabalhadores rurais foram alfabetizados 

por seu novo método, Tudo indica que algumas soluções eram possíveis, mas não 

desejadas por quem tinha, de fato. poder para decidir sobre os nanos do país: 

"Paulo Freire foi COI1\ idado pelo presidente JO<lO Uoulart e pelo ministro da Educação, Paulo 

Tarso C Santos, para repcmar a alfabetil.ação de adultos em âmbito nacional. assim como 

Darc) Ribeiro ha, ia sido comidado para a reforma l\I1i,'ersit:íria e Lauro de Olh'cira Lima para 

a reforma do ensino secundário, Em l%·t esta, a prc\Ísta a instalação de 20 mil círculos de 

cultura para 2 milhões de analfabetos, O golpe militar. no entanto. interrompeu os trabalhos 

bem no início c reprimiu toda a mobilização já conquistada," ( GadottÍ. 1991: 32 ) 

Esta foi a realidade do país até o final da década de 70 : queriam ser, impedindo que os 

outros fossem, Melhor dizendo, permitiram que algumas oportunidades fossem criadas 

com o objetivo de atender a demanda exigida pelo desenvolvimento Confirma Linhares 

(199728) 

.. Ao percclx:rmos o engodo dos projetos onipotentes - trJduzidos hegemonicamcntc pela ra/ão 

tecnocriÍtica - que instrtlmenlali/ou o desem'ohimcnto acumulador de capitaL concenlrador de 

poder. produtor de conhecimento e tecnologia - resta-nos a possibilitbde de descobrir pistas e 

caminhos que se articulem em processos. pela afirmação da vida e do saber, como forma de 

libertação que promova o fortalecimento de sujeitos históricos - colethos e individuais'-' 

Esta pequena brecha permitiu que muitas pessoas consegUIssem ascender socialmente, 

surgindo uma tecnocracia colocada ao lado das oligarquias até então dominantes. A classe 

média melhorou suas condições de vida, porém a pobreza aumentou, assim como foi 

impo.sto o. silêncio e o. medo, As pesso.as que passaram a ter acesso a determinadas 

posições de liderança, preferiram esquecer suas origens a assumir o compromisso de lutar 

pelas maiorias sl1hill~(ldas 

Com a abertura polltil'~1 iniciada na decada de SU, a discussão sobre as htlhas do sistema 

escolar \o.lto.u a cena política. slIlgindn tentativas de resolver o problema da bai~\a 

escolaridade e dllS 11IcnlllCS abandunados com sup,:r l'ilolas públicas de perío.do integl aI. 
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nos grandes centros urbanos. Já começava a surgir o problema da violência urbana e dos 

menores entregucs ú c\ploração do tI abalho infantil c ao flagelo social. 

o projeto dos Ccntros Integrados de Educação Pública - CIEPs, do Rio de Janeiro, não 

conseguiu comprovar a elicácia de sell propósito, sobretudo em tlmção da descontinuidade 

política, eterno obstaCldo para o descn\ olvimento de políticas públicas no país. 

Outra falha desta política educacional foi a atitude discriminatória e de descaso com as 

escolas tradicionais_ grande maioria no estado A pl eocupação dos governos parecia mais 

direcionada para a continuidade de seu poder político -- hábito comum em nosso sistema 

político - do que para a solução dos problemas de desigualdade, com relação às 

oportunidades educacionais. 

Os CIEPs ainda hoje estão, fisicamente, de pe, espalhados pelo estado; a idéia 

reformadora de seus idealizadores caiu por telTa, como mais uma experiência fracassada É 

como se não passasse de utopia o pllljeto educacional de homens C0l110 Anísio Teixeira e 

Darcy Ribeiro. A população hrasileira ainda não consegue posicionar-se a tàvor ou contra 

determinadas propostas educacionais, porquc se perde nas divergências político

partidárias. 

Um projeto nacional de educação deveria, como assegura a Constituição, garantir 

igualdade de oportunidades. O incentivo ao ensino paIiicular, como forma de afastar a 

classe média da escola pública, tem agravado a concentração de renda do país. 

Não se apaga ou se ignora o passado, aprende-se com ele. Esta regra fundamental tem sido 

esquecida por governos despreparados para a função de gestor público. As políticas 

educacionais precisam ser alicerçadas no diálogo entre o povo, os profissionais da 

educação e o governo :\s divergências e as \ aidades político-partidárias devem ser 

colocadas aquém do illtcres::ie público. somente assim respeitar-seão os clientes dos 

serviços públicos e suas necessidades 

Maria Bcrnadcth Abrcu 1\ larqucs 



ElHW;\('ÃO A IHS I \1'.< 'I \ T\ I'S(OI \ I,. PHOINI'O,' illlpartos I'lIll'srola.' púhlil'as do Est,lIlo ~ I 
do Rio de .Janl'Í1'II 

Cabe à sociedade decidir ,em que escola devem seus filhos preparar-se para a vida, o que 

não deve ser permitido é que o SlIcatl:amcnlo das escolas públicas seja intencional, de 

modo a empurrar a classe media para as escolas palticlIlares. Quem se beneficia com esta 

estratégia perversa é o empresariado do ensino, qlle contribui, cada vez mais, para a 

concentração de renda 

3.3. Silltomas da crise 

QlIalquer !)('\.\()(l qlle lel/ha Ild" li hi.\ltír/U da lill/llilllidade aprendeu qlle a desobedll;luia (; a 

Firtlldc origlilal do hUJlleiJI 

o ensino, gradativamente, vai sendo pri\ atizado, COIl1 o apoio da sociedade que, conduzida 

a responder aos interesses da classe política e econômica, não consegue compreender a 

intencionalidade de destruir a imagem da escola pública, como forma de reduzir 

investimentos e redefinir a empregabilidade popular. Forma-se, assim, um novo arcabouço 

do sistema de ensino, onde a escola particular deve ser privilegiada, em detrimento do 

ensino público. 

A mídia participa desse projeto, estereotipando o professor como um profissional incapaz 

de cumprir sua missão. A mudança é tão bem urdida que ninguém percebe os 

acontl:cimentos Apellas quando os silltomas eX!1 apolam os limites do suportável, é que as 

pessoas pensam fiO C()lllpIOmISS(j,(l( ial Esse ('()1I111lomctimenlll advém da pattiripaçào 

política l' dn di, vitil (k L's\~(1lha 

A sOl'iedadc. COII1 11111<1 cidadallia aillda frúgil e !Clllerllsa, Ililo tOllla cOllhecimento de slIa 

própria rOI\il. Ilil() palti\:ipa. llélO \ (lIJI<l ações l' ClllI c\l'ies. Ilãll dellllllcia Os ~illtOIl1<lS 

agra\am-se e a desesperança domina os ânimos Fragilizadas e conduzidas em seu modo 

de pensar, agir e reagir. as pessoas fllgcm das escolas públicas, que passam a ser ocupadas, 

i'"lana Bcrnadclh .,\bt(J1 l\ LlI qlll'~ 
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exclusivamente. pelas camadas mais elllpobrecidas da população Os jovens começalll a 

não mais convi\.CIl'111 l·OIl1 seus antig(ls culegas. Agm{l eles são mais diferentes ainda 

Surge, com essa crist: 110 sistema naciullal de educação pública, a criação dos sindicados, o 

início das greves nas escolas e as tentati\as de negociação com o governo. Nada contribuiu 

para melhorar a escola pública, mas nasce uma conscientização crescente por parte dos 

professores e alunos Diversos debates começam a questionar a situação da escola, do 

professor, do aluno e dos CUl rÍculos delàsados Esse aprendizado de cidadania nas escolas 

incomodou os gO\ emos 

Com a prática do questionalllento a Lscola passa a ser palco de um novo cenário social, 

revelando um cOlllp](lmi~;so de cOIlSl'iclltização de sell povo. Denuncias começam a tomar 

espaço nas salas-ele-aula Verdades ocultas começam a sair da penumbra Os professores 

tornam-se pn?!issiollw\ dn (;'/lsiIlO c \ão à luta. 

Os diretores, eleitos pela comunidade escolar, passam a agir como colegas de profissão, e 

não mais como lacaios do governo e de seus partidos políticos. A aura do antigo professor 

é derrubada e dessacralizam () nlagistcrio Ao inferno, os professores rebeldes e 

desobedientes. Ao desprestígio, aquele que ousa enti·cntar o poder. 

Professores foram violentamente enfl'entados, em suas manifestações de ma, por policiais 

com cassetetes e gás lacrimogênio. Foram tratados, por sucessivos governos, como 

marginais e agitadores A recusa ao diálogo foi uma constante. A conseqüência do 

movimento sindical foi o corte de verbas e a degradação do salário do professor, que 

chegou a igualar-se ao salário mínimo. A baixa-estima entra pela porta da frente e instala

se na escola. 

A lJ1ídia tevc 11111 1IIIIhlltalllL' palwl I'0sicinn<lllt!".;, · .. 'lllpIC au IaIlu du gO\Crtlll c dos 

interesses da elitl' tl<l\',llldo pala II pluti.:SSlll 11111 "'.llil de ine~pt)l1~abilidade c 1~t1ta de 

profissiol1ali-;nlo \ ..;o,'iedade. inllll"Ill'iada pela \ lei ~;;I\I ()ficial e apoiando o julgallllnto da 

mídia. cUlldena (l." 1'1()le~SLlrcs da l'~c()lé! Pllblica lI1I1IO slIlwcrsi, os e <tl1aIl)uistas ()s pai~, 

dos alunos cli\ id(,III·~l' cntrc a opinião da l1lídia c () ,Ii:;(lll 50 do profc~:;m 

Maria 13crnadclh Alm:lI \larqllc~ 
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A resp'osta foi imediata' evasão crescente de alunos e de professores, perda de qualidade, 

decadência da escola pública l' crescimento vertigilloso das escolas particulares. t\lais uma 

falsa vitória dos donos do poder t'dais uma incapacidade da administração, chamada 

"pública", e da sociedade subjugada pelos interesses econômicos. Ganham prestígio, mais 

alunos e lucro crescente, as escolas particulares e os empresários do ensino. 

Outras décadas e nada de novo acontece, pelo menos para melhorar o quadro da educação 

pública no Brasil Estamos quase na \'irada do século e a radiografia continua revelando a 

grande chaga - o fI'acasso do sistema educacional. o fl'acasso dos políticos, o fhcasso da 

sociedade. A educação no Brasil é a mais contundente prova da incapacidade do governo 

como gestor público Os interesses de classe inler!<'lcllI no sistema educacional: 

c quantit;Jti\ as no ritmo c na lI~lIl11'(~/a do dcscl1\ oh imcnto do sistcma cducacional do Brasil do 

ano 20()O se encaminhem no ~L'ntido da prescn aç;lq de seus interesses de classe. dificultando a 

possibililbde de transformar () call1po educaciollaL no Brasil de hojc. cm espaço contr:lditório 

dc conformação de homcns de 11m o tipo. sintOlli/ados com os requisitos da ci"ilização urballo

industrial' ( Nc\ e5. 1997: .,? ) 

O pnmelro governo de Fernando Henrique começou com grande credibilidade e apOlO 

popular. O seu programa político coloca a educação como prioridade governamental. 

Campanhas de di\ulgação anunciam medidas de efeito rápido, como a distribuição dos 

livros didáticos e a descentralização da verba destinada à merenda escolar e à manutenção 

das escolas, além da criação da Secretaria de Educação a Distância. 

Alguma mudança lelll. de Hlto, sido ()llservada nas condições flsicas das escola. Agora, as 

paredes estãol1lais lilllp'h. as carlcila" ,·Oll1l..'çam a \l~r consertadas ou substituídas~ elltilll, é 

contida. de C('I!.1 lillllIl ,I nl\eli,dl.d' da:, es(,d,!. I ;tldicas PUll:111. tais medid(f~, Ilün 

foram suficientes 11::1.1 Illlldar a Ipl:illll;!lh- do 'I, ,inil l p<lla Il'S~!;lIar a allto-estilwl de 

profl'ssllrcs altllH I:· 

Recentemente o 1!-()\ CII10 declara ljllC l' Clescente II IIUI1ICro de alullos nas escolas publicas. 

mas omite a gra\ e Cf isc do sistema (iL' ,'n"illo, qllc I epl l)\ a e estimula a c\:tsão dos alullos 
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Não é o que diz a mídia 15, ao contündir crescimento de matrículas com qualidade de 

cnslIlo: 

"C0Il10 ponto posilÍ\o da Educação nos quatro anos dc gO\crno Fcrnando Hcnrique, o 

documento preparado sob a coordenação do prorc~sor Carlos Pacheco dcstaca a explosão das 

matrículas no ensino médio considcrada um rcflcxo da melhoria da qualidadc do ensino 

fundamcntal . O número de matrículas aumentou, 1'% nos últimos quatro anos. passalldo de :) 

Illilhõe~ de alunos pam G.7 milhões" ( 18. 25/o7n8. Caderno Política: :; ) 

Esta informação a respeito da qualidade de ensinu e do aumento do índice de aprovação 

não é suficiente para convencer as pessoas que cOllvivem diariamente no ambiente das 

escolas públicas (sabido por todos 'lU\? as instlllções das Secretarias de Educação, em 

todos os estados e Illllnicípios, direciunam para a aprO\ ação automática. 

Reprovar alunos, no atual contexto escolar, é uma atitude quase transgressora da norma. 

Aprovam-se os alunos para que outros ocupem suas \'agas. A competencia ( do aluno e do 

professor ) não é mais condição de aprovação escolar Por esta, entre outras razões, o 

Estado do Rio de Janeiro apresenta resllltados vergonhosos nas avaliações feitas elo MEC. 

Por mais que se criem mecanismos de avaliação de escolas, de alunos e de professores, não 

conseguirão ocultar a baixa qualidade do ensino A verdade é que a escola pública 

brasileira não consegue mais capacitar as pessoas para a vida ou para o mercado de 

trabalho. O aluno recebe o diploma sem adquirir competência e sem estar apto para 

enfrentar as exigências crescentes de um mundo moderno e competitivo . Este resultado 

parece ser o desejado pelo projeto político de subordinação à nova ordem internacional e à 

globalização, que reproduz a lógica da exclusão socia I 

..... 0 Estado neolibcraL no Brasil. prcserva. no campo educacional. o autoritarismo histórico 

presentc nas nossas relaçõcs de poder. redu/indo a patamares mínimos. os limites d1 nossa 

democracia social Cabe ;l c1a<,~e trabalhadora. 110 Brasil do ano 20()O. a continuação dc sua luta 

15 Elio Gaspari escre\ c. no jornal O GlobQ. de 2')/11I'Jx' reportagem entitulada .. O ensino foi bcm. na 
propaganda". em que destaca o distanciamcnto entrc a propaganda oficial e a queda de qualidade do ensino 
público. O Sistema de A \ aliaçiio da Educaçiio flúsica .. S A.EB constatou que ensino fundamental e médio 
estma ruim e piorou ainda mais Sugere o jornalista que as burocracias pedagógicas dc\'Cm prO\ar qlle o 
SAEB está metodologicamcnte errado ou dc\ em reconhccer o fracasso de suas política educacionais 

r.'laria Bernadcth Abrell ,\ larqlles 
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em derc~a Jo ensino público (gm ernamenlal). gratuito. laico. uni\ers:Jl. de natureza científico

tecllol<'l!,il;! C0ll10 reqlll<,it() k;lllico-político de ph,:<;cl\aç;io da soberania nacional e C0ll10 

cOI1Jiç;l(l c<.,<;cllcial de IlHIlI:lÇ;IO de illtclcLlllai~ de no\o tipo. ca(Xl/es de autônoma c 

colcti\ alllclllc dirigir os f1l1l1U'> du pab, seglllldo os padrões mais a\ ançados da cicl1cia. da 

tecnologia c di cultura prodll/ idos colcti\amente pela humanidade -- ( Ne\cs. 1997: 32 ) 

As escolas públicas - pelo menos no Estado do Rio de Janeiro - continuam, ainda, mal 

administradas, com um corpo de professores insufíciente e despreparado, sem material 

didático de apoio. sem bibliotecas ou bibliotecúrios. com prédios sujos , cozinhas e 

banheiros inadequados, carteiras enferrujadas. alunos completamente desmotivados As 

pequenas reformas contem o Sllcatl'alllento físico das escolas. Illas são incapazes de 

transformar o prol'C~s() I..'dllcaciolldl A palticipaí(ào da comullidade, na rotina e na 

administração escolar. é illelc\ante c quasc sempre incxistente. 

A mídia, desconhecendo os atuais porões das escolas públicas, divulgam a idéia de que 

"lugar de professor é em sala-de-aula", como se as escolas pudessem dispensar 

bibliotecários, orientadores, coordenadores, auxiliares e tantas pessoas indispensáveis ao 

bom funcionamento de uma instituição escolar Os meios de comunicação, no Brasil, 

distorcem irresponsa\c1mente a realidade. Agem como lacaios da elite econômica e 

política, sem o menor compromisso com a verdade e a necessidade de transformação 

social. 

O quadro da educação não é mais yerde - é negro ! A violência dos bairros pobres e das 

favelas entrou na escola, com brigas de gangs, ameaças a professores, perigo de drogas e 

desinteresse total. Não é raro acontecer, no ambiente escolar, uma cena de violência 

armada, muitas vezes com vítimas. Além disso, acrescentam-se à evasão e à repetência, o 

desinteresse. a tllga de professores. o ahsenteísl110 epidêmico. 

Este diagnó~ti('() dt' ~illtOllld.'" til II;j pl tC(~(" 1 II'UlqUCI pLlIlejall1cllto de política 

educacional Nào \1.:1 a realidade é PCllllitil a cOlltillllldade do erro Este não-ver de dcntlO. 

próprio dos tüncionários de gabinete.., c dos e1abOl adul es das políticas púhlicas, criam ullla 

prúxi, incapa/ (k ,'UlllplOlllcter os plUlcssol é:; l1a l",l:l:1l~'<10 de projetos reformistas 

1\laria Bcrnadetli /-\lJll:lI [\ brqlles 
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A sociedade brasileira continua. elll pleno tinal de século, desconhecendo Üttos 

illlpol1antes r deci',iv()s palé! a IccolI>,tnlção de Slla história. Prefere, ainda, acreditar em 

promessas e intlHlllações inverídicas Por exemplo, a proposta do governo F.H C , que 

revela, no plano teórico, uma preocupação relatíva aos interesses nacionais 

··0 pab k r.í de avançar - c muito - na rdurma da educação e nos estímulos à ciência e 

tecnologia para que tenha cOlldi~ôcs de fOJ:iar I1Il1 nmo modelo de desemolúmento. que gere 

empregos de qualidade sUlxrior. impulsione in~ldiúYeis transformações sociais c alcance 

presença signilicali\ a na economia l1lundial·· ( Cardoso. II)Y-l: 15 ) 

o país terá de avançar, desde que o po\"o não tenha que retroceder ou ficar parado. O 

papel do professor, na era da robútica, da televisão, da informática e dos espetáculos de 

efeitos especiais holly\voodianos, tOlna-se fi1l1damcntal Competir com a modernidade da 

tecnologia de informação e com os grandes espetáculos televisivos é um desafio para o 

professor empobrecido, que não dispõe de recursos para motivar o aluno de hoje. 

Mesmo desprestigiado e esquecido pela sociedade, pela mídia e pelos governos, o 

professor continua sendo, em regra geral, o único a marcar presença nas escolas. lnterage, 

o tempo todo, com alunos carentes e cada dia mais desll1otivados pelo descaso e pela falta 

de oportunidades. Fica, em sua grande maioria, dentro da escola, acompanhando a 

destruição daquele que foi, no passado, o cenário de grandes espetáculos reais. O 

professor, com um comandante em seu navio, enfrenta as tormentas à espera de um novo 

dia e do raiar do Sol. 

Não pode, portanto, ser estimulante, para uma cnança ou Jovem, um professor 

incompetente, desmotivado, sem condições de comprar livros, assinar periódicos, viajar ou 

ter um simples computador. Estamos numa época em que o desafio provoca a motivação 

das crianças para qualquer tipo de conhecimento e enfrenta a ditlcil concorrência dos 

grandes mitos da Il'k \ isàn .-\ (lIda Il;iu l' u shlm (·olul do da tecnologia do século XX, a 

que o aluno gostaria de assistir 

Sem conforto e sem I ecursos, a escola pública é o retrato da casa do aluno E o prolessOl, 

ao perder a Illta contra 11m sistema qlle () ignora COlllO agente de transformação social, 

,\laria Ikrn~IJclh '\llILII ; .. LlIlI'IC~ 
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tornou triste e desllloti\'adn o seu trabalho em sala de aula, porque não consegue realizar o 

ideal de SII" vCldil(ki,a voeil):;I() PUI 11I;li', qlle ill\('llll'lIl rcclIrsos dc apoio pedagógico, 

nada substitui a liderança e a alegria l'ontagiante de UIll companheiro de aprendizagem 

o livro didático, motivo de orgulho do atual governo por sua distribuição correta, atua 

mais como fator de (/lieJ/açâo do professor, do que como recurso auxiliar. Não precisando 

ocupar-se com o estudo do assunto a ser ensinado, o professor passa a aceitar as respostas 

do livro como as únicas corretas, impedindo assim a reflexão individual. 

É a velha história, já denunciada por KanL de ensinar pensamentos, em lugar de ensinar a 

pensar. Além disso, o livro didático é preparado pai a alunos iguais, quando a realidade os 

separa entre públicos e privados, entre pobres e ricos, entre os capazes de entender e 

apreender o seu conteúdo teórico e os incapazes de entender até mesmo a própria 

realidade que os circunda 

Assim, com a mesma aula discursiva do século XIX, dirigindo·-se a alunos cada dias mais 

"apassivados", o professor faz, hoje, o esforço de clllllprir sua tarefa. Mesmo nas escolas 

particulares, em sua grande maioria. perduram as práticas antigas e distanciadas das 

exigências do mundo moderno . A memorização pura e simples não desenvolve, apenas 

envolve o ser no pensamento de outro ser, além de impedir a criatividade e a reflexão. O 

aluno é objeto, e não sujeito de sua ação. Mais uma vez, Linhares ( 1997: 230) consegue 

auscultar, em seu exame clínico do problema: 

"Os prolCssorcs cnsinam - COl1l0 sc hom'essel1l sido sentcnciados por Hcra ll
, - a repetir \O[l,:S e 

silenciar scu próprio discurso. À imagem e semelhança da ninfa grega Eco, os professores ou 

se submetem às cobranças da burocracia ou submergem diante das pressões de lima 

sobrc\i\ência em que não hú lugar para projctos, só para tarefas. tarefas inadiá,'eis. urgentcs e 

das qll<li, <,clllprc saÍmo,- l (llliU de\ edoTe:s ( ) \;0 Brasil. os progr,lIl1as hUIllUI íslico" 

ClIC,lIllalll 1:IU!l:s"orcs e pobr, S \.ilIlH) ,I COtlCClIl1 lç;l., JI idiotice 1l~j(;i(JllaL" 

Quando a escola pll b I i ca deixa de ser um espaço d(' mocrát ico, ollde () conheci 11 ICIII \l é 

discutido. lllHk () di;"ll~ll alústa :1 "i!lIl1is,üo C (lIlík d ahlllo apll'IHk a aprendcl. UlIlIll 

t-.laria Bernadelh !\bIClI id;uqllcS 
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sujeito de transformação social e da sua própria historia, então ela deixa de ser escola e 

passa a ser p' is;iu Issa pl isJo e dilHI" mais pClVCI Sé!, porque ela forma os IllltlloS 

criminosos, ela defurma as mentes jllvenis C exclui o povo de sua nação, deixando-o à 

margem de uma sociedade que o sllbjuga e o engana 

o laudo a ser dado para esta radiogl afia pode não seI apenas da professora Célia, mas de 

tantas outras professoras que confirmam todas as suas preciosas observações - a escola 

pública tem muitas feridas cancerígellas, mas a cura é possível e depende de todos. Não há 

culpados, há omissos E voltando as palavras da professora Célia " ... a ladainha das 

dificuldades e denúncias não pode callalizar todas as ellergias, le\'ando-nos a lavar as mãos 

diante da urgencia de intervirmos na realidade." 

3.4. Alunos de tscola Pública: III1l caso de 5egregação social 

Quem .\(II//IIS l/(i.l, (jl/{'1Il e (m/li /1111 de ,ui.l, 1('/1110 Il/lIlI comhillulliria de experi<;/lcill.l, de 

i,~rnr/1laçiJ('S, de leituras. de illlagiJlaç(Jes'! 

Ita\" ('"li in" 

Nos dias atuais, estudar em escola pública é uma especle de punição. Os alunos têm 

vergonha do uniforme, não valorizam os professores e não respeitam o espaço fisico da 

escola. A revolta destes jovens contra uma escola que lhe impuseram por ser pobre, leva-os 

a destruírem paredes e carteiras. Picham implaca velmente todos os espaços e não se 

comovem com as campanhas ou conversas sobre a conservação daquilo que lhes pertence. 

Nada que a direção ou os professores tàçam ou falem tem, para eles, valor. Sentem-se 

prisioneiros de lima \ida miserá\'cl 

Ir) Segundo o mito grego. Ilera penalil:oll Ll:O l:OIll a perda da pn')'lli:J fala por suas l1arrações com que distraía 
Hermes. facilitando slla~ a\ cllturas amOlOS;JS 

Maria Bemadcth i\brcll :I, Lu qllcs 
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A escola pública transformou-se nUlll celeiro de segregação social e, muitas vezes racial 

Os alunos sentelll\L: prisiolleiros d" in~;tituição escolar. banidos da sociedade e do belll

estar colet ivo São rejeitados por Oll! I os jovens elll IllellJores condições sociais e culpam a 

escola por ser mais um elemento ele discriminação Nesse ambiente a sua cultura não é 

respeitada, o seu saber não merece \ alar, a sua fala não se manifesta. Ele está ali apenas 

porque deseja ser "formatado" para tornar-se um outro, mais aceito socialmente. 

Um livro escrito há alguns anos por lima moradora de favela - (jIlUI'/O de f)e.~pel() - de 

Carolir1a Maria de Jesus. tem considerações que vão ao âmago da miseria brasileira t Illla 

de suas frases mais fortes diz "A fome é a dinamite do corpo humano". A fome é mais do 

que isso. é a din<llllilt' da ,,11ll;l dl) desl'jo. do sOIlI!\l F <l fome do jmem não dói no 

estômago, mas no COl açãD 

Essa fome, da qual ela tàla, é mais do que a necessidade de comer· é a necessidade de 

sentir-se como as olltra~; pessoas Os jovens, mal ginalizados por uma pobreza que os 

apnslOna, explodelll por qualquer lllotivo, agridcllI sem razão, provocam pelo simples 

olhar. 

A dinamite do corpo humano é mais violenta em um corpo adolescente e contestado!". E 

uma dinamite acumulada no sofrimento do dia-a-dia, nas brigas familiares, na falta do 

remédio ou da roupa, no alcoolismo dos pais, no abandono e no desinteresse de todos. Este 

é o mundo do aluno pobre que os governantes desconhecem, que as elites desprezam, que 

os administradores omitem e que os gestores não transfi:Hlllam 

·'Discriminadas por suas deficiências fisicas ou mentais. prejudicadas por motiyos étnicos ou 

de gênero. relegadas por habitar em determinadas áreas geográficas. inúmeras crianças 

rqlrodll/< 111 ou agra\al11. li l 'Lido de pobre/a de ~;CllS pais e de '>lIas. cOlllunidades I·: esse 

CÍrculo \ I 1"'\1 lI:l pobrCla li" ,", f\lillistérim dJ hlucação d.:scjalll romper. em sua lula peb 

( Salld':L 19<)8: 1:1 ) 

o Go\crno File elesl é1l'3 . entre Sllas 1'1 iOl idades_ a pre(}cupação com a universalização du 

ensino ILIIllJalllclI!aL dc"tacando, 1ll1111d \ isãu ecollolllici"ta, a reeducação do trabalhadO! de 

acordo COI1l as atllais C\i!!ências do Illl'lcado. /\ lilli\cl';alização do ew;ino, com qualidade 
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para o enSInO fundamental, pode estar representando a continuidade de um sistema 

educacional que irJ\l'~.te na base da pirülllide sociaL para capacitar trabalhadores, mas torna 

inacessível para a grande maioria o acesso ao ápice da piràmide, onde deve perpetuar a 

elite dominante 

Universalizar o ensino, que deveria signiticar a redução das diferenças, poderia ser, no 

Brasil, o simples cumprimento dus artigos da Constituição, fàzendo da teoria uma prática 

legal e legítima. I\las a palavra, aqui. tem sido lIsada para "encantar" os desencantados e 

levá-los a pensar que um dia todos serão cidadãos do mesmo mundo. 

A manipulação ideológica -- entendendo ideologia como o poder dos signos determinado 

pela cultura ocidental - esconde a perversidade embutida nessa onda globalizante, capaz 

de disfarçar a hegemonia, este monstlO cada vez mais leroz em sua voracidade, que faz do 

mundo uma grande senzala a serviço de poucos senhores. Assim, o mundo globalizado, 

com economias transnacionais dominadoras, não roi ainda universalizado. Continua ele 

próprio - o mundo .. perpetuando antigos impérios e feudos. 

o mundo, cada \ ez mais dominado pela mídia, ilude pessoas e nações incapazes de fazer 

uma leitura do contexto em que estão inseridos. Homens perdem a humanidade, 

animalizados pela miséria e sobrevivem como maIOrIa no planeta. Leonardo 80fT 

( 1994: 23) fala com muita propriedade sobre o assunto: 

--Dois terços da humanidade estú fora desta 110\<1 sociedadc. Suas nccessidadcs fundamcntais 

estão ligadas à sobrc\i\(:ncia e ao trabalho do dia-a-dia. Precisam dc ciência clássica c dc 

técnica tradicional para garantir uma infra-cstrutura higiêlúca mínima no bairro, como esgoto. 

seniço de úglla c gfls. com transporte. escola. moradia. posto dc saúde. segurança c espaços de 

lazcr. (.) 1\las são maiorias subaIternÍ/.adas que se articulam já com o novo paradigma 

ci"ili;:acional .. 

As pessoas vem sofrendo há séculos num planeta ollde predominam os excluídos São 

habituados a calar diante da ingerência da coisa publica Compartilham, por ignorância e 

inocência, da omissão dos que usufruem dos beneficios da miséria do povo. A cidadania 

participativa seria a única força capaz de transformar esta massa popular em sociedade. 

Maria Bernadeth Abrell '\ LlIqucs 
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o pensamento CI ítim precisa ser dl'scnvol\ ido e rcfor,:ado para conseguir transformai o 

mundo, e nào apenas retletir sobre sells Ploblemas I: apenas uma educação bem orientada, 

com professores competentes e conscientes de sua função social, pode estimular este 

pensar-crítico do povo 

Entretanto, a missão pedagógica torna tl'ágil e solitário o mestre, !lO enfrentamento da 

opinião pública Illal orientada. A escola só tem sentido com alunos e professores e estes 

dependem. como lima orquestra de seu maestro. de gestores competentes. A gestão da 

escola pública tem lima illlP0l1ància ainda não reconhecida pelas instituições lécnico

burocráticas da cdlll'ação 

o Ministro Palllo Rcnato considera a gestão educal~i()nal um dos grandes desafios de 

nossos tempos Segllndo ele. "parece haver consenso de que o êxito no casamento entre 

educação e os l1lodemos recursos da comunicação e da intormática pode proporcionar 

saltos de qualidade na educação" l' 

Cabe saber se as escolas. nas condiç(les em que se ellcontram, têm condíções de guardar e 

fazer usos de tais recursos. Uma escola mergulhada no passado não está preparada para dar 

o salto tecnológico projetado pelo Ministro, mas pode. certamente, dar os primeiros passos 

nessa direção. Tudo depende de como será conduzida a transição do velho e ultrapassado 

para o novo e atual 

o Ministro, como os Secretários de Educação, insistem em alimentar utopias que não 

ajudam em nada a transformação do sistema educacional. Não há como modernizar uma 

casa sem uma estmtura básica de água e esgoto. Assim, é preciso verificar as condições 

básicas das escolas. alltes de pensai Clll eqllipá-Ias c()m TVs e computadores destinados ao 

moto do abandono Lstlldar o qucj:1 e\ i -,te é () pa~s(l que antecede o passo segui1Jte a 

introdução das 110\ a~ tecn(ibgias 

I· Em reportagem publicada 110 JB. Caderno ( )pilli;]o. 25/0V')7 lI 

t\laria Bernadclh .c\brclI !'-l:irqucs 
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o casamento entre a educação e os modernos recursos da comunicação poderia, na 

verdade, mel h(ll ai ~II hstallt i va JIIellte a qllal idade d(l 1 (aba I ho educacional. Isso ocollcria se 

as escolas não tivessem sido sucateadas e aprisionadas num tempo que não tluiu e se 

administradores, gestores e professores fossem preparados e prestigiados para exercer com 

dignidade suas funçôes. 

o magistério, assim como as funções políticas ou burocráticas, não é um sacerdócio, é uma 

profissão. E os profissionais vivem de salários. As escolas precisam, com urgência, ser 

modernizadas e bem equipadas, mas o Capital __ Humano, ou melhor, o Homem-Capital 

ainda está adiante das máquinas. 

Em seu livro Pedagogia da AII/ol/omia, Paulo Freire 1x comenta o problema do abandono 

nas escolas públicas, referindo-se às condições da rede escolar de São Paulo encontradas 

pela administração de LuÍza Erundina, em 1989 : 

"0 descaso pelas condições materiais dls escolas alcança\a nÍ\'cis impensáveis. Nas minhas 

primeiras \ÍsÍlas à rede quase de\astada cu me pergunta\'a horrori/ildo: Como cobrar das 

crianças um mínimo de respeito às carteiras escolares. às mesas. às paredes se o Poder Públieo 

revela absoluta desconsideraç,10 Ú coisa pública .) É incrÍ\c1 que m\o imaginemos a signilícaç<1o 

do "discurso" formador que faz. uma escola respeitada em seu espaço. A eloqüência do 

discurso "pronunciado" na e pela limpeza do cMo. na boniteza das salas. na higiene dos 

sanitúrios. nas l10res que adornam. Hú uma pedagogia indiscuthcl na materialidade do 

espaço ( Freire. 1996 50 ) 

A preocupação com as condições do espaço fisico das escolas não é característica de 

_ nossos governos. A incapacidade administrativa é algumas vezes denunciada pela mídía, 

como no caso da Escola Estadual Guilherme Briggs, em Niterói, cuja foto continna o 

texto: "Os fios de eletricidade se espalham pelas paredes presos por um prego aqui, outro 

acolá Na caixa de \tIl, eles são UIll perigo à parte As salas de aula estão 'decoradas' com 

pichações e os tacos do piso estão recheados de cupim " I') 

1~ Nasceu em Recife o grande educador que mostrou ao mundo a {Xlssibilidade de construir uma educação 
libertadom. voltada para a autonomia do homem. Sem aceitar a lei do mercado ou a forma tmdicional de 
educação. defende que .. o papel do educador não é o de encher o educando de conhecimentos de ordem 
técnica ou não. mas o de proporcionar. atrm és da relação dialógica educador-educando. a organização de um 
pensamento correto em ambos". 
19 O Globo. 31/oX/<J7: 29. Caderno Niterói 

Tvlaria Bernadeth Abreu r.larquC's 
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Esta realidade nãn parece adequada a um país que deseja inserir-se na eCOIlOll11a 

globalizada () alullu c!L- llllla esud" Il1al adminisll ada, de uma HlIl1ília mal estruturada, de 

uma bairro Of1(k () Ildn - dl'lCllsol das a~llIras locais é UIll traficante e bandido, nào pode 

administrar scu l'ululu c sua vida 

Na escola, os jovens deveriam aprendcr, pelo menos, a gerenciar suas vidas. Na teoria e 

meio acadêmico já se tem desenhada a escola ideal Ela não é impossível de ser planejada, 

porém tem sido dit1cil concretizá-Ia. em qualquer lugar do mundo 

"Nos quatro calltos do Illundo briga-se Ix)r 1I1lla cscola que se quer construir. antenada CUIll () 

mundo na qual se insere. cOllectada com a cultura e a história do pO\ o a que scn"c c que lhe dá 

\ida: no entanto somos obrigados. ao mesmo tempo. a conhecer de perto ou a conú,"er com a 

,iolência nas cidldes. com cidaJüos destituídos de seus direitos mais simples. COI11 problemas e 

questionamentos para os quais a "comunidade científica". com todos os seus aY:lnços. n;lo 

consegue dar respostas ou indicar saídas ( C011l0 a Aids, o buraco na camadl de ozônio ctc)" 

( Dclorllle. I'NX -t 2 ) 

Uma escola "antenada com o mundo na qual se insere" é uma escola de verdade, um 

espaço onde se aprende a aprender e lodos descobrem a capacidade de refletir, de criar, de 

concordar ou discordar. Antenada com o mundo e sendo aberta, indiscriminadamente, a 

todos os cidadãos do planeta, a escola cumpriria a sua função social de promover a 

igualdade de oportunidades e uni versaria, na verdade, o conhecimento, no sentido de 

promover um desenvolvimento com respeito à natureza e ao próprio homem. 

Neste capítulo foi feita uma especle de radiografia da educação pública no Brasil, 

destacando-se cal a("\el í~lica:'> da:'> c:-'Lolas públil:r; l.' particulal cs fecha-se o capítlllo 

mostrando ao ki tOf (IS si ntoIllib da u i se IIO eIlsi IH I l' \ I sellt i menl () de segregação III escllte 

nos alunos da:'> escol", públicas 
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4. A ADl\HNISTRAÇÃO p(rRLICA 

Aqui se faz um bre\e desenho de como tem acontecido a administração pública, sobretudo 

na área educacionaL enfàtizando-a como um desafio a ser, ainda, enfrentado pelos gestores 

e administradores públicos. A gestão estratégica será indicada como possibilidade de 

dinamizar as Ç1ções, tendo em vista a missão e a visão das instituições, 

Apresenta-se uma breve revisão teórica dos ciclos das políticas públicas, com o objetivo de 

conduzir o leitor a um melhor entendimento do próprio texto. 

4.1. Um des{~fio para o gestor público 

() I/Icllt(}!· gOl't'/'I/(J (> aquele i/lle /laO gm·crllil. 

O 
sisten~a educacional brasileiro tem sido reprovado há muitas décadas. As 

sucessivas tentativas de reformas, baseadas em leis ou não, apresentam 

resultados inócuos e têm sido incapazes de conter a queda vertiginosa da 

qualidade. Melhorar o sistema de ensino tem sido um desafio para os governantes, os 

gestores e todos aqueles que se dedicam à tareÜl de tornar efetivas as políticas públicas 

elaboradas. 

As principais refOllll(1:> implementadas no período pos 6--t o Decreto-Lei n° 200, de 25 de 

fevereiro de 1967. a Lei n° 5692, de 11 de agosto de 1971 e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, Lei 93c)~, de 20 de dezembro de 1996. não conseguiram, em momento algum 

da História, produLir os heneficios a que se plOpllnhal1l. Os di\'ersos governos que 

Maria Bcmadcth Abrell i'.larqllcs 
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sancionaram as citadas leis ficaralll satisfeitos, antes mesmo de saberem se seriam ou não 

henéficas c capa/es de pl {Hlu/ir a:-. 1I illl:-'/tllllléIÇÔCS IIcccssúrias ao país 

Com relação à LDR Saviani ( 1997) comenta que esse resultado é explicável uma vez que 

o MEC foi, por assim dizer, co-autor do texto de Darcy Ribeiro, a quem o autor dirige uma 

crítica velada de cooptação COI11 algumas forças políticas. E, como a iniciativa privada, 

ficou inteiramente satisfeito com o desfecho" 

1\1uitos educadores, que acompanharam o pn.1CeSS(l de construção dessa lei, a partir do 

primeiro projeto apresentado em 19X8 ú Càmara dos Deputados, 1lão conseguiam esconder 

seu desapontamento No desenrolar das discussões houve uma grande participação 

democrática, com um nllmero significativo de entidades envolvidas. inclusive a OAB, a 

UNOIME, a UNE e a CUT. Como sempre, o projeto foi sendó modificado durante todo 

esse período, que se inicia em 1988 para finalizar em dezembro de 96 

Agora; já na segunda metade do ano de 1999, pode-se afirmar que não se observam 

mudanças no cenário da educação publica. Assim como as leis anteriores, também a LDB 

tende a não produ/.ir transformações em qualquer <1rea de ensino. Sobre o assunto, Pedro 

Demo (1997: 15) n~\ ela sua deSCI ença na própria e,istência de leis, achando que os 

"códigos naturais de conduta" seriam mais respeitados e efetivos. Referindo-se à nova 

LOB, diz o autor 

"Na cabeça do Senado sempre estc\e a idéia de uma Lei que nào atrapalhe, já que uma lei 

assim é. de um lado. garante espaços: de outro. fechando-se para outros espaços. começa a 

atrapalhar. Feita. em si. para inO\ ar. cai na trapalhada de imaginar-se inovadora sem inovar" 

A visão interna do cotidiano das escolas públicas indica diversos momentos de mudanças, 

sobretudo relal'iun,llLh as lI1udal1\'a:-; lk ~W\crIlU IHI tld:lnto essas m\ldanças não plU\UCall1 

tranSll}(l1laç()es ()lI Illl·lIl1l1ias de qllalida,k ()UdlltiLltl\ all1l'llte a L:d!IL'ação tem Ill():,tlado 

sinais de e\olução. lIIas qualitati\amclIte o('OIre (l lontl alio. ainda que as leis preconizem I) 

oposto l\lais ill1pOltallte do que qualquer re!()(lI1a Iq!.islati\a, pmccc ser a vontade política 

de criar condições là\oráveis ao cumprimento de cada um cios artigos da lei, o que jamais 

ocorreu em nosso pms 

1\ laria Bcrnadcth '\brcll i\ brqllc~ 
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A América Latina tem conseguido elevar sells indicadores de escolaridade, COIIIO 

comprova estudo da I{c\ ista l'OItll/ll'. L'1l! caderno especial do JB :0 Entre as dez cidades de 

maior progresso. Silo Paulo aparCl'l' L'II1 pcnúltim() Itlgar em nível de educação, pCldendo 

apenas para La Paz Cel tamente nào lilltaram propostas reformistas em São Paulo ou no 

Brasil. O maior país do Hcmisfáiu Sul não dependc apenas de leis, mas de ações e dc 

competencia 

A presença de professores competentes, prepal ados para motivar o processo de 

desenvolvimcnto do aluno, é fator preponderanlL' para o sucesso de qualquer projeto 

educativo, Porém as estatísticas comprovam que os cursos de Formação de Professores 

( nível de 2° grall ) estão se esql/iando assustadol amente, sem fàlar em outros - com 

formação de 3° e .1" graus -, em processo de extinção por falta de candidatos, 

A lei do mercado tem colocado o magistél in como última opção profissional, 

arrebanhando, dessa forma, apcnas os últimos c1assiticados - em geral oriundos das 

escolas públicas Assim se fecha o círculo vicioso da educação. Não se sabe se a sociedade 

tem noção de que a má qualidade do cursos de formação de professores, levará maus 

profissionais, também para as escolas particulares 

Crianças e Jovens de escolas públicas preCIsam, nos dias atuais, de muita presença 

humana. Seus problemas, de natureza afetiva, necessitam de um ambiente que saiba 

respeitar suas individualidades e resgatar sua auto-estima. A tecnologia não atende a este 

tipo de necessidade do aluno. As máquinas não foram programadas para o atendimento 

psíquico, para a compreensão das necessidades humanas, para a tolerância e o dom do 

incentivo e do estímulo. 

Os professores, verdade seja dita, encontram ainda uma força interior que os conduz 

magicamente à compreensão das agruras de SCIIS alunos. Infínitas vezes, obsel\ (Im-se 

ações humanitárias e de solidariedade dentro das escolas. Acompanhamento a IllelllllaS 

grávidas, orientação com relação às drogas, tolerància com os desajustados, assistencia 

material com os mais miseráveis E tudo isso, apcsal dos baixos salários. 

c" Ver Caderno EspeciaL 111 Forllll1e Amcricas. 25/11/'>7 

Maria Bernadelh Abrell 1\larques 
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Infelizmente o problema nào se restl inge à escasscl. das verbas destinadas à educação ou à 

falta de mateI ial didúl icu c h'IIlI<lIlU ;I<!t-(jllados as /wcT\\idadcs dos alunos do ano 2000. O 

grave problema da edllcaçào ( na \crdade. 11111 problema de falta de capacidade 

administrativa e gerellciaL Não ha pulíticas públicas efetivas. nào há programas de impacto 

nacional que ultrapassc o limite de cada mandato eleitoral. 

A descontinuidade administrati\ a corrói as ações antes que as mesmas sejam percebidas A 

falta de administradores públicos e de gestores orientados para o cumprimento de suas 

missões tem levado o país a uma seqüencia ininterrupta de erros e de \ícios burocráticos O 

autOlitarisll1u prcdll/lIillíl no sen i\'o publico, COIllO sc os mandatos !IJssem ditaduras ou 

dominação /\s \CI has. quc sào C-;l'í1SSas. lK'rdclIl-se sem provocar os impactos e as 

transformações a qlle foram destinadas 

Recentemente, o gm·erno divulga a compra de IO() DUO computadores para levar as novas 

tecnologias para as \clhas escolas "Até o tinal de 1998. 25 mil professores das redes 

estadual e l11unicipal de ensino público terão iniciado a caminhada que leva a incorporação 

do computador como mais uma ferramenta pedagógica ... " 21 Por parte dos professores não 

se divulga qualquer (h~claração re\ eladora do sucesso desse programa. 

Como se pode observar, segundo a declaração do Secretário de Educação a Distância foi 

longa a preparação do programa de informatização das escolas públicas. Dificil entender as 

dificuldades encontradas para o desenvolvimento de um programa tão simples que, por 

sua própria natureza de rápidas mudanças, exige agilidade de implementação. Não foram 

desnecessários os custos com viagens internacionais e com os seminários desconhecidos 

pelos professores L'()I111IIlS') 

:1 Pcdro Paulo p~)pO\ ic. :-;,:clclúrio d.: LJucaç,10 a DislúllCI<l do i\linislério Ja Educação c do Uc'vorto 
declara em Reportagem do JB de 25/09/'J7_ Caderno Opini;1o 9, que foi longo o caminho percorrido por sua 
equipe. até chegar ao atual estágio. A definiç<1o do programa e\lgiu mais de um ano de reflexões, consultas. 
\ i sitas a instituições nacionais e internacionais. estudo de uma \a~ta bibliografia e orgallizaç<1o de semin;írios. 
ao final do que foi elaborado um documento de diretrizes b;ísicas que, após amplos debates. foram aprO\ados 
pelo Consed ( Conselho Nacional de Secret:irios de Educaçiio) 

Maria Bernadeth Abrell Í',larqlles 
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Sem dúvida, a economia de recursos Pllblicos e a [lll'ul'upação com os resultados finais não 

tem sido uma IJI,úic<l pulíticiL Illllitu Illenos n()~ sl'rvi\~()s da administração pública 

brasileira. O orçamento deixa para a cducação LIma soma que se transforma em fração 

A revista Veja, de (QI06/<J7, declara, lia página I!U, <lI/C o "orçamento dessa empreitada é 

de 480 milhões de reais", Como se pode perceher o valor do investimento é bem 

representativo Se bem gerenciada, esta verba pode ser suficiente para realizar um 

programa de resultados efetivos, no entanto existe a possibilidade de ocorrer um fracasso, 

caso seja utilizada sem comprometimento, Existe o perigo de vendas superfàturadas, do 

desvio dos recursos, do mau uso dos equipamentos disponibilizados, A escola pública 

depende de financiamento para valorizar o trabalho pedagógico, 

Outro importante fàtor de valorização pedagógica continua sendo o salario do professor c () 

resgate do prestígio do magistério .\té o presente momento, as reformas e as leis 

relacionadas à educação nào tem reconhecido o magistério como uma carreira profissional, 

reconhecendo sua grande força social 

Usado como mào-de-obra barata, o professor perde a motivação e pára de estudar, ou foge 

da escola, por nada vislumbrar no lüturo, A palavra reforma sugere uma repetição da 

forma, isso não é suficiente. É preciso mudar o prefixo, substituindo-o por tralls, para que 

se tenha o novo verbo - transforma Este verbo indica uma ação transitiva., ou seja a idéia 

de transformar alguma coisa. 

A mais importante transformação, a que deve processar-se a/rol'és da forma atual, precisa 

ser administrada com () cOll1prometilllcnto c li kaldadc da sociedade, do corpo docente e 

de toda a comunidade escolar. Investir nas pessoas nunca será desperdício do dinheiro 

público, na medida em que tal investimento retornará ao povo. E as Secretarias de 

Educação, além de nào promoverem a capacitaçào profissional, Ilào a estimulam. O 

profissional que busca aperfeiçoamento encontra di\ ersos obstáculos na realização de seus 

objeti\(ls 

Maria Bcrnadclh .,\'bJ ,'LI 1\ larqlll'~ 
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Ana Galheigo, pr()fessora pública. exerceu recelltemente a função de Secretária de 

Educação do Estado do Rio de Jalleiro SlIas pala'l as embora não confirmadas em ações 

- reflctem UIll dos Illaion:s pl oblcmas da rede de ensinu estadual: 

"0 nó górdio na educaç<1o csl<Í l1a \aloriLaç<1o do professor. Qualquer melhoria de qualidade no 

ensino passa. inc\ ita\elmenk pelo professor N<1o há resgate da educação sem o resgate do 

professor. assim como 11<10 há o resgate do prol'cssor sem o resgate da educação. Esse é o 

problema mais delicado no sic.;\cma educacional brasileiro. Como sair desse círculo \ icioso c 

começar a caminhar' l ( Galheigo. U(ilol?Q.WIlI/f)'i. cópia sem indicaç,10 de página) 

o nó górdio está na desvalorização do professor. na má administração de programas e 

políticas educacionais que não geram transformações. na omissão dos líderes políticos e 

empresariais e, pior. na incapacidade de reação do próprio povo, que não tàz uso de sua 

soberania e de scu direito a uma educação de qualidade 

o desafio do gestor público é tàzer da teoria e do planejamento uma prática, uma a(,'ão 

efetiva. Em lugar disso temos assistido à perpetuação da teoria e das propostas 

"empoladas", que jamais se efetivam 

4.2. Atos e fatos da admillistraçlio pública 

/. nl'u's.\IÍrt!l a 11111 principe. pilla .IC II/Wller, (lI/C (//wel/(Io a poder .Icr mOIl e que se ]"(J/llo 0/1 

Ao iniciar seu prlllll'lro mandato, () Presidente remando Helllique lança a call1panha 

"Acorda. Brasil", dando início a um conjunto de 'H.:iks que de\'eriam melhorar a questão da 

educação no país IlIicialmente, as expectativas eram grandes, com o tempo verificou-se 
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que um ato administrativo22 nem sempre é seguido por um fato administrativo, o que 

representa a incllcácia da adlllinistl (\(;ào Para o gmcll10 tem sido mais importante divulgar 

o ato do que verificar o tàto 

Nesse sentido, o I\linistério de EducéH,:ão, por meio da Secretaria da Educação a Distância, 

lança, em 1997, como parte da proposta de divulgação dos atos púolicos federais, uma 

publicação da TV Escola A revista informa sobre () programa e detalha, em cada edição, 

as condições de uso c de participa\'ào no prograllla c'É um programa da Secretaria de 

Educação à Distância, destinado a aperfeiçoar e valorizar os professores, além de melhorar 

a qualidade do ensino na escola pública". 

As revistas apresentam diversos depoimentos de professores satisfeitos com o programa. 

Resta saber se tais depoimentos não representam casos isolados, de exceção. Cidades 

grandes, como o Rio de Janeiro c Niterói, não di, ulgaram, até o momento, experiências 

como as relatadas nesse periódico. A boa qualidade do papel e da impressão leva a crer que 

o custo da revista é alto, principalmente quando se observa o desinteresse dos professores 

por sua leitura F'(istell1 outras publicações da SEED, todas de excelente qualidade, 

entretanto sua distribuição tem sido làlha ou dirigida à clientes especiais, o que não 

contribui em nada para o trabalho docente. 

A verdade é que muitas escolas, de grande porte e urbanas, apenas expõem, em suas 

paredes, as Grades de Programação da TV Escola Nada além disso. O que se lê nas 

revistas, não se \ê nas escolas observadas. Mesmo assim, já existem pesquisas que 

demonstram resultados surpreendentes "61 % das escolas com kit da TV Escola gravam os 

programas. (..) O desempenho do programa está em um patamar mais alto do que 

imaginávamos" 23 

cc Hely Lopes Meirclle~ define, em seu Ii\ ro Direito Adnli!!i~Hati\·o Brasilgiro, fato administrati\o comó 
manifestação unilateral de \'ontade da Administração Pública que. agindo nessa qualidade, tenha por fim 
imediato adquirir. resguardar transferir. modificar. extinguir e declarar direitos. ou impor obrigações aos 
administrados ou a si própria. Fato político é toda realÍLação material da Administração em cumprimcnto de 
alguma decisão administratiY<l 
c.' Sobre o assunto. ler a edição especial da reI ista TYs~c:ºj<l dC/cmbro de I <)<)7: II - I (J. 

~laria Bernadcth I\blell :1 IalqllC~ 
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A reportagem detalha algumas perguntas da pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos de 

Políticas Públicas Nt:pp, da UnicalllP • "Os kits chegaram? Estão instalados? Funcionam? 

As escolas estilo gra\ ando os progl ;lIll<lS d<l TV l':sl'ula') Para quê') l':stão satisfeitas') 

A leitura dessa reportagem deixou perplexos muitos professores. Perguntaramm-se no 

Estado do Rio de Janeiro, este resultado já foi percebido? Em regra geral, não se viram 

computadores e não se gravaram plogramas da TV Escola, na maioria das instituições de 

ensino do estado Caso isso acontecesse, todos, ou pelo menos alguns, saberiam. Afinal, os 

professores costumam trabalhar em diferentes escolas e não pareceram motivados com os 

programas divulgados 

o que está acontecelldo. de verdadl'. 1\0 Estado du Rio de Janeiro é um descaso com a 

educação, que te\l~ UI11 de seus l11omentos mais lTíticos no governo Marcelo Alencar O 

abandono das unidades escolares chegou ao ponto extremo, só não chegando ao estado de 

calamidade com a entrada da verba do Fundo de Descll\'olvimento do Ensino Fundamental 

- FundeI': 1 

Recentemente. no gO\erno de Anthony Garotinho, a Secretaria de Estado de Educação 

envia para as escolas cartazes com a missão da instituição escolar - C()N,-~'llU IIR A 

f;SCOLA PlíBLICA LJE QUALIJ)AIJI~ COMO INSTRUMENI0 DE lR4NSFORMA('ÃO 

SOCIAI_/~'I';>"I'JU '}( '10 IJA CIIJAnlNIA - c as metas do governo para 1999: 

1. Implantar' 1.000 núcleos de altàbetização de jovens e adultos. 

2. Reduzir os índices de reprovação escolar. 

3. Reduzir os índices de evasão escolar. 

4. Reativar 60 Centros Integrados de Educação Pública. 

5 Fornecei mCI elld~l escolar dial iallllllte a I 2(J() ()OO alunos. aUll1clltando em I O~ (, () \alor 

protéico-caloricl) da I t:reição 

. , Segundo dcclaraç<iu do t\linistro dc Educa.,:üo. o gO\'erJlo IIÜO c o único a lin:lnci;.H a cducaçüo Cita. por 
e:\emplo. o ,alor de R'il5(){) milhões prO\cnientes da pri, ati/ação da banda B da telefonia celular. que foram 
para o Fundo de Valoritaç:l0 do Magistério -F"M e para (I Fundo Nacional de DeseIl\'ohimento da 
Educaçüo - FNDE (BjJ)ç!.i!}l ~c_Qrda. fimsi! ano I. n" 2. I ')'n "\ ) 

Maria Bcrnadclh Abrell f\ LII l(Ul'S 
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6. Mobilizar toda LI comunidade c:,colar para a defesa da escola pública de qualidade 

social. 

7. Implantar 02 Celltms de Ensino f\\cdio c Edllcação Profissional (CE1\1P). 

8. Matricular 230 (JU() alunos na I" série do Ensino Médio. 

9. Oferecer 10()(j b()lsas-escola a nllllílias reconhecidamente pobres 

10. Implantar 15 novos Centros de I'studos Supletivos em várias regiôes do Estado. 

11. Criar 700 novas \ agas para alunos portadores de necessidades especiais. 

12. Realizar a I" Conferência Estadual de Educação. 

o governo estadual declara que" as coisas estão mudando por aqui", mas ainda não estão 

visíveis essas mudanças Até o Illomento, percebem-se os atos administrati\'()s da 

Secretaria, os fatos, no entanto, precisam ser agililados antes que o descrédito tome cOl\ta 

do ambiente escolar C01110 saber se os professores comprometem-se com essa missão') 

o sentimento predominante nas escolas é pessimista. As metas da SEE-RJ, para o ano de 

99, chegam às escolas em agosto/setembro, do mesmo ano. As metas de cada escola não 

foram determinadas, tampouco estão sendo pensadas Não foi feito um diagnóstico das 

necessidades das escolas. 

As leis da Educação, as políticas públicas e os programas de governo têm sistematicamente 

esquecido de lado o aluno -- cliente especial a ser emancipado pela educação - e o professor 

- aquele que por força de sua protissão seria um intelectual, um estudioso, um 

pesquisador, um acadêmico por excelência. 

A impressão que se tem é que existe no interior dessa cultura legisladora toda uma malícia 

de envolvimento d,h pe~,s()as em I Clks e lL'ias, fi.lIl11ildas por normas, decretos e leis, cujo 

objetivo principal \' lk,,\ iar ti atl'lh,:;íll da socied,Hk dl) l'<Impo práticn para o teórico Neste, 

o govclIlo L'Ollll'JllIlld Il. SlllT~Sll das pala\I{I~, '>Ilbll' as ações, furtando-se, 110 jogo 

intelectual. de l'llllIpl il a Illissào dl' lihertar a paLl\1 a presa na igll(\rància de umd massa 

ingcnua Privados (IL- \ 0/, 1111111 1l11IlH!O de rela~·()l:~; de poder assimétricas c capCIOsas, 

legitimadas por uma justiça C)uestioll(neL alunos e prufessores igualam-se. 

Maria Bcmadclh Abr\:1I I\larqll\:s 
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Seria, portanto. lIIuita ingenuidade acreditar que os problemas de nosso sistema 

educacional serão solucionados com leis especilica~; uu com a reflmna constitucional. A 

nova LOB está CllI \igor há quase ti es (l1l(lS e nada de positivo aconteceu, no cenário da 

educação, Enquanto estudiosos do assunto publicam textos explicativos e críticos da nova 

lei, a grande maioria dos protesslllCS continua a margem dessa discussão teórico-

intelectual. 

Podemos dizec metaforicamente. que o professor é. hoje, no apagado palco do ensll10 

público, o pão barato" que aplaca a f(lmc dos miseráveis. enquanto os experts da educação 

- doutores. especialistas, técnicos atuam C0l110 hóstias, que alimentam o espírito e as 

ilusões coletivas Os !lntndes doutml's l' acadêmicos nào têm conseguido aproximar-se do 

povo, dos professore~; de sala-de-aula Esse distanciamento do saber teórico com d prática 

cria os descaminhos da educação. que se retroalilllenta de seus próprios erros, 

Um pais como o BI asiL que carrega o analfabetismo como a maior vergonha nacional, 

deveria preocupar-se mais com os resultados concretos de suas políticas educacionais O 

S/1O\I' das campanhas publicitárias nào muda a realidade, As publicações que vêm do I\1EC 

e anuncialll plOgre~~()s lia úrea de educação sào diversas e de excelente qualidade, Esta 

mesma excelência deveria ser observada ( e não lida a cores) no interior das escolas, A 

revista Veja denuncia: 

ooDifícil mesmo é encarar o monstro do analfabetismo nacional. Há no país 19 milhões de 

pessoas C0111 15 anos de idade ou mais que não têm nenhuma intimidade com o lápis ou a 

caneta, É uma estatística humilhante, Nesse campo. dois países Yizinhos. Argentina e Uruguai. 

exibem taxas civilizadas _. ell1 tomo de 4%. C' ) Com seus 20% de analfabetos. o Brasil ainda 

COI1\ i\ e com taxas africanas, porque não conseguiu resolyer o problema onde ele nasce .- no 

cmino lxí~ic() 'o ( Veja, I X/Il(,l'!7' In) 

Como podemos lI!l"l"1 \ dI. existe ~\(Illi. lima dicotmui,l t"ntre as infullI1ações oficiais e as 

veiculadas. espOl adicalllt"nte, pela mídia Do meslllo IIIOdo, existem diferentes I ealidades 

num país de dimensões continentais como o Brasil Por esta razào as informações se 

confundem e IlOS ulI1fundem Enqllanto UIll ca~;o dc slIcesso é di\ulgado, diversos Olltl05 

fracassos sào obscn adlls, sem jamais serem adlllit idos ou analisados pelos orgàos 

Maria Bernadclh .-:'1hH 11 f\ t.lrlJl"'~ 
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públicos. Omitimos os erros e não tentamos corrigi-los. O sucesso, mesmo não 

confirmado, vira Illanchctc, \'ira \:cldadc científica 

o Colégio Estadual Amaro Cavalcanti. no Largo do I\lachado, Rio de Janeiro, é UIll entre 

dois Núcleos de Tecnologia Educacional .- NTEs - da capital Suas atuais condições 

motivaram uma rep0l1agem que destaca a inforll1a\~à() Estado do Rio é um dos mais 

adiantados do país 2~ O que é uma única escola no universo de milhares? Que 1":1to 

comprova a veracidade da afirmação acima') Como saber se esta experiência está 

apresentando resultados') Teria o autor da reportagem verificado a veracidade do que 

escreveu, ou editaram um texto oficial" A falta de confiabilidade nas informações 

incentiva o ceticismo 

E, também, por tàlta de confiança, as tentativas de reforma tendem ao tracasso, porque são 

autoritárias, não atendem a todos os alunos e são planejadas por deuses do olimpo -

técnicqs e especialistas que nunca entraram numa escola COIllum Os professores são 

ignorados na fase de planejamento e não são devidamente sensibilizados para implementar 

a fase de execução. Não há uma política de acompanhamento de resultados ou uma 

verdadeira avaliação de desempenho 

A liberação de verbas para livros didáticos e para a merenda escolar alivia a consciência 

política. Por essa razão, alguns governos estaduais e municipais, pressionados pela opinião 

pública, estão, agora. mais inquietos e começam a planejar e, principalmente, a divulgar 

mudanças no sistema escolar de sua competencia 2
r. 

Em Minas Gerais surge e mostra resultados uma reforma iniciada em março de 1991, na 

gestão do governadol Hélio Garcia Grande parte do sucesso conseguido com essa rdclIllla 

deve-se à continuidade das propostas no governo seguinte Realmente, nesse estado, () 

professor, aparentl..'lllcnte, tem sido 11111 pouco mais \ alorizado I\lesmo assim, estudos e 

depoimentos de !1mfessorcs mineiros, baseado:; elll pesquisas acadêmicas realizadas, 

revelam que parte desse sucesso é enganoso. 

:.; Em reportagem do jornal º G[gbo. ISIO.1/,)X 15. 
:(, Ler Geslão Educaciona t e:~QÇricnci;!~i!l~ ll.dora~. série I PE Ali" t -J.7. Brasília. t ')')5 
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Maria Auxiliadora 1\1 de Oliveira declara, em artigo que sintetiza pesquisas para sua tese 

de Doutorado em Fdllcação27 
, I eSllltados sobre a l]llcstão da meta de qualidade total, 

adotada pela Secretaria de educação de I\linas Gerais Qualidade total, quando se omitem 

os casos de reprovação escolar, é uma enganação estatística. As pesquisas feitas pela 

autora contestam a validade das reformas realizadas em Minas Gerais. Sua visão mostra o 

outro lado da versão oficial: 

.. Em síntese. o Projeto Piloto de Implantação 'cor proposto pela Secretaria de Educação de 

rvlinas telll. por um lado. con<,eguiclo re\erter o frac<l<,so. com o emprego de recursos e métodos 

usados pelo setor produti\ o ma" por outro. n:lo \ em garantindo a \erdadeim qualidadc d~ 

ensll1o. Neste sentido o Projeto Piloto cncontra-se ('m perfeita comonúncia com os princípios 

da atual política educacional brasileira que. cillJcntadl no neoliberalislllo. ,em aumentando o 

dualismo educacional Embora o discurso oficial \ cicule a importúncia de uma educaç;lo mais 

consi~tcnh:. rellc\i\ a. geral c poli\ alente. o quc' se contata. na prútica. é que este tipo de 

cOlh.:epç,lo educati\a n,10 tenkl sido priori/adL pelo menos nas escolas estaduais mineiras.--

Em trabalho apresentado no Seminário sobre Reforma da Educação, promovido pelo 

Banco Interamericano de Desenvohimento - BlD . em Buenos Aires. em 21 de março de 

1996, Walfrido Silvino Guia Neto. Ex-Secretário de Educação e Vice-Governador de MG, 

divulga a versão oficial sobre a refórllla educacional 

,~ 

--A situação d1 educação básica em Minas Gerais não era muito diferente da situação 

encontrada na maioria dos estados do Brasil. Os indices de repetência eram bastante elevados. 

sobretudo nas séries iniciais. e o flll:\o dos alunos apresentava a mesma distorção que o resto 

do país - menos de -1-0 alunos de cadl 100 chegavam a concluir a S' série. Do ponto de vista 

social. a sociedade apenas começa\a a cobrar do estado uma vaga na escola e ainda não 

dispunha de instnul1entos. recursos e canais pam e.,igir qualidade. Do ponto de vista político. a 

prioridlde raramente ia além da retórica. embora o~ gastos já fossem elevados. O clientelismo 

i I1lpera\ a na nomeação de diretores e funcion:írios. bem COl1l0 nas decisões sobre cOllstruç:,10 e 

)\ reforma edUl:ati\:I te\ c como objcti\o único a IlIdhmia da 

qualidade do ,:llsino de I' ~'I:III Para tanto. e com base IlOS diagnósticos possi\-cis :1 partir de 

dado" Ji~'P()III\ ,-'i~. foram ,--',l:i\Jdecidas cinC:ll prill,idades para a r~rorma: a) autollomia da 

escola. \l) /<Hlalecimento da direção da CSUlla: (:) capacitaç,10 dos professores e plano de 

A Tese denomina-se p;)rçç:[i<L~2!!;11!!-~!dcç BedençJº ~! 1'1(Ü;,1º-Qç:i!!~!(C!!lç:nlaçilluto C<2:L,Çm !!!!H! 
ç5cQla estadual.º-c )3c!Q 11º!iLº!!!~. UFt\!(i )9% A professora contesta o proclamado sucesso 110 ensino 
público de Minas Gerais Denuncia o fato d,,' ser o enl:lo Secretário de Educaç;lo um empresário da rede 
particular de ensino local ~ a Rede Pítágoras 

Maria Bcrnadeth Abreu f\ldH)II'--'<' 
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carrei ra. ti) ,1\ aliaç,10 e:\tetlla do sistema educacional. e) integração com os municípios." E Jil. 

lIIais adi;llIlL· ··/\pesar th~ dificuldades eLOnônlicas do estado. 0<; recursos para educaç,io 

n:presenlam -W%. Ja orçamelllo público eslaJual em 1996. ( ... ) Com e.'\ceção de meia dÚl.ia de 

IlO\OS qlladros Ir,lIidos no inicio de cada gesl;lo. a reforma roi implementada com () próprio 

pessoal da casa. que aderiu ao programa e emprestou-lhe sua e:\pcricl1cia e competcncia. 

(Caslro 8.: [amo). 1997 lOS -I I () ) 

Quem lê a declaração aCima, pensa que, naquele estado, os problema da repetência, da 

evasão e da má qualidade de ensino foram solucionados. Como conhecer os outros lados 

da mesma questão" Como saber com quem está a "erdade? Parece impossível, mas não é. 

Além do caso de 1\ linas. expericncias relatadas como bem sucedidas2x no Paraná_ no Rio 

Grande do Sul. em São Paulo e em outros estados tem provocado uma certa inquietação 

social. Afinal. qllando alguns estados destacam-se, OlltroS começam a preocupar-se. 

o próprio governo federal sente-se obrigado, até pOl interesses economicos e organismos 

internacionais, a sair da inércia, diHdgando , com mais transparência e "alarido", suas 

propostas reformistas As campanhas pllblicitárias passam a ter, assim, a flll1ção de tornar 

visível o invisível, de tornar real o que não passa de intenção. As propostas de governo têm 

sido apenas "cartas de intenção". 

A maneIra como estas propostas serão implementadas, quem participará das decisões, 

quais serão os critérios de avaliação de resultados, enfim, a parte mais importante do 

programa, que são as ações concretas, continua sem transparência. As boas intenções dos 

governos são suficientes para seus eleitores. Plantar só é mais di fiei I do que colher, quando 

o trabalho continua !lOS cuidados nccessúrios ao desenvolvimento sadio da semente 

o sucesso ou o fl-acasso das propostas planejadas por suas equipes científicas cabe, 

sempre, a seu sucessor, que quase nunca se sente responsável pelas ações anteriores. Dessa 

forma, nunca hlltam propostas, mas sempre faltam resultados efetivos e comprometimento 

verdadeiro com o acompanhamento de seus próprios projetos. 

2~ Sobre o relato dc c\pcricllcias considcradas bcm succdidas. ler publicação do Instituto dc Pesquisa 
Econômica Aplicada 0CS(;}9 EqucaciQl!;jl C?'J1Çri~D-ci<J~j!!º\agQm~ Brasília: IPEA. I (),)5. 

Maria Bcrnadelh ;"-brclI 1\ larques 
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Publicação do 1\1inistério de Educação e do Desporto. de 1996, sobre neseJ1\'O/l'imt!1If1l di 

/,-·d/lca~·t{() /lO /lrwtl. analisa o contexto do sistcma educacional brasileiro nos últimos 

anos. Na página 5\ / 51 podemos leI 

"A \alori/aç;10 do prolCssor comtitui um componente básico da política governamental para a 

educaç;10. por meio de ações que prommam o reconhecimento público da rele\ância da função 

docente. uma \el que d.:pcndell1 do desel11IXnho adequado do professor a melhoria de 

qualidade do ensino e. em grande parte. o sucesso das linhas de ação programadas para 

enfrentar os d.:safios que ~.: ~Ipll's.:ntam na arca ( ) O principal instrumento normatiHI para 

atingir ús metas de \alori/:h,:;lu do magistério é a proposta de uma nma Lei de Diretri/cs e 

Bases da EdllC<IÇão. Dela Ulnstam dispositi\ os regulamentares que \isam a assegurar aos 

profi~siullais da edllcaç;lll Ij().~ 1cllllOS dos l'.<.,(allllo<; e dos planos de carreira do magistério 

púhlico: ingresso e.,cIusi\ amente lXlI" concurso público de prm as e títulos: aperfeiçoamento 

profissional continuado. inclusi\ e em seniço: incenti\ os à titulação e à produti\idadc: período 

resenado a estudos. planejamento e a\aliaçiio incluídos na carga de trabalho: condições 

adequadas de trabalho." ( MEC. 1')%: 51-52 ) 

Parece estar aí descrito tudo aquilo que os professores e as escolas desejam que, de làto, 

aconteça. Infelizmente, a sociedade não confia mais nas promessas dos governos e, o pior, 

não confia no cumprimento das leis. A Nova LDB não chegou a despertar o interesse dos 

profissionais, na medida em que permanecia a desconfiança contra a retórica legislativa e 

contra o "tecnicismo" das propostas pedagógicas, Com a promulgação de novas leis 

surgem propagandas ufanistas e muitas expectativas, mas se não aplicam, para as essas leis 

as idéias do marketillg A propaganda não implica em comprometimento, o marketing, sim, 

KotIer e Fox (I994 ) afirmam que as instituições se baseiam em seus programas e falham 

no entendimento das necessidades dos alunos, porque sofrem de "miopia de marketillg". 

Eles alegam que as instituições ficam tão deslumbradas com seus programas que perdem a 

visão do que seus alullns. c outros públicos. necessitarão no futuro. '~Afarkelillg e:\iste 

quando pessoas decidcll1 satisfazcr "uas nccessidades l' desejos atlavés de troca." 

Enquanto isso, campanhas dindgadas em publicaçih.'s oticiais, \lO rádio e na tcle\is~o 

promovem progl<llllaS inoperalltes. 1~1Il1asialll pequl'llas obras. titlCI11 do Illarkdillg IIIll 

i\faria BCTIladc11i \bldl "llIqllC~ 
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shoH' descompromissado com a verdade e a ética E não é este o princípio do l11u/'keflng 

Vejamos as p,davl ,1:-' tiL: L'llIlCtilllad()~ ,lIlluITS, sohl t' () asslIlllo: 

-- Acreditamos que as instituiçõe~ educacionai~ d-:\ em ser engajadas no planejamento rUllllal 

de dois tipos. o estratégico c o t;ítico. O p!II/lCjillIlCJ1l0 c.\tratégico de lIIarketillg responde à 

pergunta 'C0I110 esta in<,titlliçJu pode operar melhor. definidos sllas metas e recursos c as 

oportunidades nllllantes')' () segundo tipo. p/ilJ/I'ilIlIlI'1/l0 tático dI' !II(lr!.:ctillg, decorre do plano 

estratégico c OI iCllla a e\eCllI;;)O da estratégia .. ( kotlcr e Fox, IIJIJ .. k ')7) 

As reformas na área educacional estão acontecendo no Brasil. na América Latina .. até 

mesmo nos Estados Unidos. O que não se consegue observar é uma transformação social, 

é uma mudança elCtiva na realidade social. As desigualdades aumentam a cada dia, o 

desemprego alastra-se pelo mundo, a tecnologia t1enética exclui cada vez mais pessoas. 

Ninguém se preocupa, de fàto, com a sociedade. Os governos não se preocupam com o 

povo, preocupam-se com a econonlla. com o Capital. As pessoas só importam quando 

transformam-se em moeda ou recursos 

Já dizia POpCOIll ( I !)() .. l ]<» a esle I espeito: "Para cnknder uma sociedade, aprenda sobre 

ela como se fosse lima criança: o condicionamento dos primeiros anos, a escola, as regras 

de conduta, as lições básicas da infância." As instituições públicas têm, historicamente, 

desviado o seu tl)CO. a sua visão. Buscam o fortalecimento da economia primária e 

enfraquecem a naç;ão, ignorando as necessidades do povo. Confundem propaganda com 

markelillg, compromisso com acordo e /obhy. 

Philip Kotler e Eduardo Roberto escreveram um livro sobre marketing social mostrando 

como as organizaç;õcs dedicadas à l1ludança social podem usar seus recursos com muito 

mais eficiência e eficácia e obtendo melhores resultados. A Educação Pública é um serviço 

social por excelência e. portanto, vale a pena destacar alguns trechos. 

--Afirmoll-se antes que o marketing social represcnta um manço em relação às estratégias de 

mudança social tradicionais. Muitas dessas estratégias tradicionais emprega\'am somente 

propagallltL em \ el de imestigar as necessidade~ dos clientes e consumidores .. para pll~jctar 

campanhas a elas adaptadas O marketing social gira em torno do conhecimento adquirido 

atr.l\és das prúticas empresJriais: o estabelecimento de objethos lllcnsurú\'eis .. pesquisa ~obre 

Maria Bemadcth Abrcu I\LmJllcs 
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as necessidades humanas o direcionamento de: produtos (. ) e a constante yigilância de 

altera(,:õc<; no llleio ambienle e a capacidade til' ~,C adaptar à nllJd~ll1ça." ( Kotler e RollCl to. 

I ()().) ~ 7 ) 

A idéia que a sociedade tem sobre l11a!'k('/iIlX não é exatamente verdadeira. Os estudiosos 

do assunto mostram essa nova teoria, ainda sem tradução adequada. como uma atitude de 

respeito e comprometimento das instituições COI11 os seus clientes. Nas organizaçües 

públicas. os preceitos de marketin,l!. são ignorados, porque, ali, nào se vê público como 

cliente, e sim como bellcliciário 

Apenas com uma mlldança de mellt a I idade e com novas estratégias de administração e de 

gestão dos intel esses publicos. as pcssoas sel(lO vistas como clientes. sentindo··se com 

liberdade para e\.igir a satisfa<;ã() de slIas necessidades O cliente público paga seus 

serviços com impostos, mas nem sempre se lembra disso. 

4.2. Gestão estratégica em edllcação 

Quando o e.\/ru/(:gista erra, /I soldodo morre. 

J.in.:oln 

Diversos autores, pe·;quisadores e estudiosos da Administração têm falado sobre gestão 

estratégica NUlll contexto de protlllldas c CIIlltínuas transformaçües sociais. os 

administradores lllheilm S()lll<;ÕL'~; I dpidas para d cOlllplexidadl' do L~ontexto ecollclmico e 

social Não basta adl1linistlar, no :-.elltido de reger com alltoridade SlIplema - como registra 

o dicionário É necessário administrar com competência, otimizando técnicas e estratégias. 

Surgia, assim. a idéia de se criar UI1I limo tilturll empl esarial através de análises raciollais e 

de prognósticos 

I'vlaria Rcrnadclh\bl Cll t\ LllqllC<; 
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o conceito de estl atégia come<;DU a ser usado em administração na década de 50 O 

objetivo era incutir nas empresas uma nova perspccti\a de futuro, através do conhecimento 

de onde e como e:\pandir sua atuação e melhorar seu desempenho. A palavra, por sua vez, 

vem do uso militar. 1\1odernamente a administração tem feito uso da palavra "estratégia" 

em decorrência da grande difusão das idéias compiladas, há mais de dois mil anos, por um 

misterioso guerreiro-lilósofo chincs. em um livro entitulado A Arle da GlIerra. 

É importante citar o mestre chinês Sun Tzu (Cleary, 1988: 51) ao destacar, como caminho, 

a conquista da har monia com o pO\() Se o povo tem os mesmos objetivos que seus líderes, 

sentirá felicidade em servi-los. Uma liderança esclarecida é aquela que conhece seu povo e 

é capaz de delegar autoridade com eficiência. 

A palavra estratégia deriva do grego - slmleRos que significava general no comalldo das 

tropas. Hoje, a palavra tem amplo uso, não so na área militar, como na gestão de 

empreendimentos e, mesmo, nas ati\'idades diárias das pessoas. A ação estratégica tem o 

objetivo de atingir a meta 

Definir uma determinada política pública é uma decisão que pode ser estratégica. Se a 

decisão resultar de uma' demanda social, de uma processo técnico e político e, ao mesmo 

tempo, de uma conjuntura adequada, a política será estratégica e deve exigir, portanto, 

uma gestão que direcione as ações de acordo com sua missão. 

De modo geral, o gerenciamento ou a gestão das mudanças exigidas socialmente levam ao 

repensar de atitudes e de posturas até então aceitas. Daí a importância de refletir 

estrategicamente sobre alguns tàtores: Quais os tàtores críticos do problema a ser 

resolvido? Quais as tendências predominantes? Existem fatores negativos nos ambientes 

interno e externo' Os atores envohiclos estão de\idamente sensibilizados? Quais os pOlltos 

fortes desta po1ítil:a 1 Quais os puntos lIoacos a selem atacados) Os resultados a screm 

obtidos estão dl'li n i dos com ela! eLa 0) Os va10lcs c crenças predollli nantes poderão ser 

rcspcit ados') 

M<lrialkrnadclh :\I","l\blqlll'~ 
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Os novos paradigmas ela administra~ãu tem uma lógica que se utiliza das informações do 

presente cslwlo (IL- (L'lIill ío') p<ll <I ih possíveis allclllalivas de 1lIIlIIU ;\ constante bll~;ca 

do conhecimento das t I anSI(ml1a~Ões e tendências fortalece a tomada de decisões para as 

eventualidades e dá lima' direção mais segura para suas ações. Desconsiderar esta lógica 

implica correr o I isc() du th\casso L'u importaI/te 1I1111/(l operaç'âo militar é a vitúria, 1/(70 

a persistência ", dizia o Mestre Sun 

A intenção, ao fazer tais reflexões sobre administração e gestão estratégica, é lembrar ao 

leitor, ao político, aos atores envolvidos no ciclo de lima política pública, que o êxito de 

qualquer política está estreitamente ligado á competência administrativa dos atores. E 

competência administrativa tem tudo a ver com comprometimento, com ética, com respeito 

aos valores sociais, enfim, COIll lima l'lcti\a gestão estratégica. 

Mesmo em uma política pública como Educação a Distància, que se utiliza de recursos 

tecnológicos sofIsticados, o homem deve ser encarado como o principal tàtor de sucesso, já 

que é principal ator e cliente desse scrviço Não \alorizar adequadamente este ator social é 

um erro estratégico, que pode ser t~ltal para os objetivos desejados 

Por mais que o desenvolvimento tecnológico venha a facilitar as taretàs dos homens, nUllca 

poderá substituí-lo. Caso isso acontecesse, a humanidade teria destruído sua própria 

existência. Vejamos o que diz Motta2
() sobre a qucstão: 

"No trânsito para o futuro. o maior desalio estará na consciência da tecnologia como 

insuficiente ao êxito: robotiI.ar. automatizar 011 infonnatiLar serão passos importantes, mas o 

sucesso dependerá de no\'os modelos organizacionais e da satisfação integral das pessoas. As 

dimensões humanas e sociais serão \'alori/.adas a um nhcl antes desconhecido. ( ... ) Não se 

inmará UIll sistema produti\ o desconsiderando injustiças sociais. e~gotabilidade dos recursos 

Ilalllfai~ OLl l~111 (k:satcn<;;I11 ;i(J dcscl1\ oh imcll[o ilidl\ iuual ou <\ c~,piritualiuaue hUllI,llIa. ( .) .\ 

história ;hJIlI ini<'\rati\'a p<J(L' l qar sendo ree~cTi[a ~l t~lJndo nO\ O~ \ al(l)\s" (Moita. 1')()'7: " I ) 

:::'i Do autor. o li\ ro lj;II!~f<:JI!Jillcào Org<lllú,:;!cionaL pllblieadu cm 1997. 1lI iCllta escolhas e lk:s-:lI\ oh e 
habilidades na implantação de nmidades Para ele, nào hú C0ll10 deixar de seguir as transformações 
tecnológicas c administrati\as. com a rapidel. exigida por tais re\oluções. Portanto. é preciso pleparar as 
pessoas. eliminando. por e:\emplo. a dissidência. a apatia e () ressentimento - atitudes prejudiciais 3S medidas 
de illm açiio no ambiente de trabalho 

Maria 13crnaddh \brelJ 1\ Lirqll"s 
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A satisfação integral das pessoa~ llJaIS parece uma utopia. E as utopias são importantes 

porque direcionam os hOIlll:I1S 1lllllU a UIll mundu melhor. No entanto, um certo grau ele 

satisfação das pessoas é ingrediente fundamental para que elas dispensem esf()fços e 

manifestem vontade de agir. POl1anto, fàzer 11111 diagnóstico das necessidades e dos 

anseios dos atores ligados à educação é uma atitude estratégica, porque sem professores o 

ensino público morre, o povo enfraquece, a nação subjuga-se definitivamente. Um erro 

estratégico, nesse caso, pode ser fatal, não apenas para protessores e alunos, mas, 

principalmente, para o Brasil. 

4.3. O ciclo das políticas públicas 

() illlp()! {,l/Ile /li/o é () qllt' ticell/ do homem, I/Ill\ (l (/111' e/e/à:: d,) qlle/i::crllJII de/e. 

Sal1r~ 

A análise de políticas, como ciência administrativa, surgiu no início da década de 70 em 

instituições nOlie-americanas \inculadas à Fundação Ford. Somente em 1979 esta 

disciplina consolidou-se como Ulll campo de educação e pesquisa aplicada, através da 

criação, nos EUA da Associação para gerenciamento e Análise de Políticas Públicas. 

Educação a Distúllcia, no Brasil, nào é apenas um fenômeno da tecnologia da informação, 

é uma política pública bastante incentivada pelo atual governo. Portanto, algumas questões 

devem ser Ic\allladas teria ha\ ido IIIl1 estudo pn?\io de interesse da população ou da 

percepção dos P)()tl.'SS()rt~s c alllllus. llll roi uma dcci~"lu da clIpula dn gO\el no, basealldo-se 

em experiências estrangeiras de países de dimensôes continentais, como o Biasi!':> Esta 

pergunta. com certeza. reJlete a angústia contra prálicas autoritárias adotadas no país 

Maria Bcrnauclh '\hrclI 0. tarqllc~ 



ElHIC\('Ao;\ I)I~ I \NCL\ IV F~( OI \ I, I'nOINIO: illljlal"tos t.'IlIl'srolas púhlkas do Eslallo 7, 
do I~io dt' .IalH'im 

Tem sido comUIll, 110 caso brasileiro. aceitar com relativa indiferença, a atitude dos atores 

políticos com rclll(;<l() ao destil10 do país. O processo decisório ocorre distanciado da 

participação popular. sem um diagnóstico de cenários ou das necessidades prioritárias da 

população. Uma política pública, quando busca resultados efetivos'O, não se concretiza sem 

a aceitação e o em olvimento de todos os atores emolvidos. Talvez esta seja a principal 

razão da ineficácia reformista. 

Como afirma Saasa (1985), a polític,l pública não de\'t~ ser concebida como um ato isolado 

e único, mas, sim. como um processo social dil1àmico. que pode ser uma agregação de 

numerosas decisões menores tomadas ao longo do tempo Durante este processo, o que se 

discerne como sendo a decisão final pode marcar não o fim, mas o início de um plOcesso 

muito mais amplo 

Este comentário explica parcialmente as dificuldades nas fase de implementação e de 

acompanhamento e m'aliação de lima política pública, no Brasil. Não basta, como tem sido 

a prática, planejar e formular uma política. É fundamental levá-Ia adiante, realizá-Ia. A 

descontinuidade política. as sucessi\'as crises econômicas e a falta de participação da 

sociedade são fatores que influem negativamente na dinâmica dos processos de 

implementação 

Quando os atores não estão de\ idamente sensibilizados e convencidos quanto aos 

resultados a serem atingidos, as ações exigidas no decorrer dos processos tornam-se 

aparentes e ineficazes Neste caso. as tàlhas devem ser analisadas e corrigidas. 

Para que os métodos de fqrmulação e análise se aproximem mais da implementação, torna

se essencial a participa<,~ão da sociedade. tanto no aspecto operacional. quanto na postura 

crítica e COllstnlti\il \ Itceptilid{l,k dos cidadil()\ p,)(1c f()rtalctTI, ou niio. lima dCLisiio 

política l\lais impul tante aillda";t:1 ia a l11anitl'~"aí,'(ld direta do interesse popular COl1l 

relação aos seus al1:-.t::ios c as suas c\pcctati\as 

,lI A paluna efeti\idade alxlrcce. neste trabalho. C0ll10 quali,Lldc de efeti\o. ou seja. () resultado yerdadeiro e 
desejado de lima aç,lo praticada 

Maria BernadLlh AI1I"11 \brqlll'~ 
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Pode-se dizer que a tase preliminar de elaboração de lima política pública seja a percepção 

de uma demanda ou necessidade social. Isto p()de ocorrer por exigencia da própria 

sociedade, pm prcss,lo da mídia Ol! dus interesses inkrnacionais c, C0l110 é mais COIllUIll, 

por determinação dos governos Nu ultimo caso. pode acontecer desta determinação estar 

respondendo a Uln cOlllpromissu assumido na call1panha eleitoral Neste caso, haverá 

coerência e respeito a democracia Infelizmente, muitas vezes esta determinação deriva de 

acordos de interesses pouco claros e. nem sempre. eticamente defensáveis. 

A demanda ou necessidade social se incorpora à pauta política de muitas maneiras A mais 

lógica seria resultallte de ullla análise de reconhecimento de problemas e determinação de 

prioridades. Fxiste também o intcrl"sl~ dos partidos políticos e a f()rça dos mesmos junto 

aos decisores 

Por essa razão, o estudo das rei, indicações da comunidade, da opinião pública e a análise 

prospecti,·a dos especialistas de\eria. destacando-se das demais, influir de forma decisiva 

na pauta política 

A identiticação adequada do problema, com toda a sua complexidade, é tàtor determinante 

de sucesso ou fracasso de uma política pública Errar no dimensionamento do problema 

pode ser fatal. Postergar uma ação ou uma decisão de efeitos rápidos pode precipitar uma 

crise de dificil solução. Neste sentido, a tomada de decisão ganha força de vitória ou 

fracasso. É o caso das epidemias que deveriam ser prevenidas, no Rio de Janeiro. Também 

é o caso da Educação como agravante do desemprego, num momento de crise social. 

A elaboração de uma política pública exige, ainda, o diagnóstico do problema, suas causas 

e antecedentes, para que se possa reconhecer o seu atual estado, além de efetuar uma boa 

delimitação da qlle~tão a ser resoh ida l~ de fUlldamental importància compreender os 

alcances e limites do problema. a I elação com llS atores en\'ohidos. a repercussão do 

mesmo na conjulltlll a 

No caso específico da politica de Educação a Distáncia. o problema e de fãcil percepção A 

necessidade social de lima educação efeti\a, no Brasil. é reconhecida não apellas pelos 

Maria Bcmadclh 1\111, li ~dalqllc~ 
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brasileiros. O conhecimento dos índices de analfabetismo, de repetência, de evasão escolar 

e de crianças qllC dcixalll de cstudal para ajudar no sustento da família extrapola as 

fronteiras nacionais O secretário-geral da CUT denuncia, no Caderno Opinião: 

Mais de ~.S milhões de crianças do campo e da cidade já estão no mercado de trabalho. sendo 

que I.S milhão têm idade inICrior a dez anos e recebem em tomo de meio salário mínimo para 

uma jornada scmanal média de ~x horas. Esse f(:nômcno é produto da intcnsa miséria imposta li 

milhões de famílias brasileiras. ( ) Numa sociedade que exige cada, ez mais qualificação 

para um mcrcado extrcmamcnte sdcti\o. o tempo dedicado ü educaç:io não pode ser ocupado 

com o trabalho ( ... ) N ümbito uacional. há o Estatuto da Criança e do Adolescente. que é uma 

legislação reconhecidamente :l\ançada, mas que esbarra na ausência d uma política 

pública que crie mecanismos necessários ú sua aplicação. 00:10 !~ntôl1io FeIício. O _ºlQbo. 

IS/Oó/l')<)<) Caderno Opini<1o 7) 

A exploração do trabalho infàntil c uma realidade ljllC não mais se esconde da sociedade. 

Levantamento da Universidade Popular da Baixada mapeia mão-ele-obra infàntil IlO norte 

fluminense e descobre que, de 12 -163 crianças, 7 517 trabalham! 1 .'\ reportagem oCllpa 

página inteira do jornaL mas nào sensibiliza o govel1lo Oll a sociedade 

Identificar, diagnosticar. delimitar, enfilll elaborai altclIlativas que possam contribllir para 

a solução dos problema tem sido uma decisão de crise. A preocupação com a qualidade e 

com os resultados, do que já está sendo feito, nào aparece nitidamente. O compromisso 

com as mudanças sociais e com a democratização do ensino público precisa ser melhor 

definido. Não pode ser negado às crianças o direito constitucional a uma educação justa e 

cidadã, principalmente quando esses direitos lhes são garantidos na Lei Maior. Descumprir 

a Constituição é ato criminoso e passível de ser penalizado . 

. '1 De acordo com o priJlleiro Ic\ antamento sobr.: o trabalho infantil no estado. reali/ado pela UIIi\ersidadc 
Popular da Baixada rinanciado pelo Mil1i~tério da Justiça. c.\:iste no Norte Fluminense ullla realidadc cm 
nada diferente da ocorrida no Nordeste do pais. onde crianças trabalham pam complementar a rcnda familiar. 
O Programa Nacional de Erradicação do Tr;:balho Infantil liberou. em julho de ]l)98, R$L7 milhão para 
benelíciar ~.~SO crianças c adolescentes ,\~ famílias recebem R$~() por lílho retirado do trabalho c mantido 
na escola O prograllla. 110 entanto. já IllU"'IOII que 0<; recur~()~ sào insuficientes 
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o processo de lima política pública bem planejada conduz ao estabelecimento de 

prioridades e a lIllla prolünda análise de decisões. () julgamento social deve servir na 

retroalimenlação diagnóslica. Scm todas estas etapas, uma política pública fica na teoria. 

Sua formulação, qllando incompleta uu mal conduzida. inicia UIll proccsso pre\iamente 

enfraquecido () l'll\ llhimento dus <ltmes sociais é illdispensável para a transparcncia das 

ações governamentais e para o sucesso de qualquer pulítica 

Sem dúvida alguma, as tàses mais complexas de uma política pública são as etapas de 

implementação e execução. No decorrer de toda esta etapa, deve ha\'er uma sensibilização 

intensa dos atores el1\olvidos e um detalhamento dos objetivos a serem atingidos. 

o desenho organizacional para a execução deve prevec passo a passo, as decisões a serem 

tomadas, os cenários onde as ações serão realizadas, as possíveis reações contrárias, a falta 

de disponibilidade ou de acessibilidade aos recursos lIecessários. Não é suficiente que haja 

recursos, é impOI tante que os mesmos estejam disponíveis no momento e no lugar 

adequado Cada falha de previsão pode atrasar e enfraquecer todo o processo. 

Por exemplo, o caso da TV Escola, no Estado do Rio de Janeiro, realizou-se com a 

distribuição dos Kits, o que não tornou efetiva a ação da Secretaria de Educação A 

Distância - SEED, ou do Departamento do MEC/ RJ -DEMEC. Os programas foram 

produzidos com grande eficiência A qualidade dos mesmos não é questionada, mas as 

ações não foram su ficientes, na medida em que um percentual insignificante de escolas e 

professores foi incentivado a utilizar tais recursos, na sua prática educativa. 

A questão, a ser levantada, é a seguinte: será que as comunidades têm sido devidamente 

sensibilizadas? Os membros da comunidade escolar foram convidados para o diálogo a 

respeito do tipo de educação que desejam? Quem definiu suas necessidades? De que modo 

as escolas tem convivido com os alunos e ~lIas t~lI11í1ias? Como são planejadas as 

atividades? Como tem sido o acolllpanhamento destas atividades' 

A proposta deste trabalho é buscar respostas que tornem mais claras essas questões. E 

ouvir' os "outros" sujeitos do diálogo. A qualidade de um II aba lho de investigação 
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científica pode estar além dos resultados aferidos na pesquisa, usando a opoI1unidadc do 

encontro pesquisado/pesquisador pala abrir camillhos, antes desconhecidos pelos atores 

envolvidos, pm \llllk poderão tI ilhal l'lIl hllsca da allto-aprendizagclll 

Muitos perigos podem ser evitados quando as comunidades tornam-se parceiras, quando os 

professores são estimulados e comungam nos mesmos objeti\'os. Infelizmente não 

acontece desta forma A decisão \ em do alto, bonita e enfeitada, o custo financeiro é, 

geralmente, bastante alto, porem não são consultadas as bases. Ignorando os 

implementadores, qualquer política ou programa tende ao fracasso. 

Diversas técnicas e,istem de acolllpallhamento de políticas públicas Pessoas cOlllpetentes 

para conduzir tais processos de\ elll (illlllar as equipes de coordenação. A supervisão direta, 

a verificação de cronogramas, os informes, as rellniões de consulta e avaliação, os 

indicadores de desempenho são, no conjunto, meios essenciais de controle de qualidade 

o problema, algumas \'ezes não previsto, reside no perIgo de todo o resultado ser 

confundido nos trálllites burocráticos de relatórios e ações que omitem a verdade dos fatos. 

Para evitar este tipo de problema. seria necessária a paJ1icipação de todos os atores, da 

comunidade, dos cidadãos 

Como se sabe, a noção de aCC()/III1({hili~I,.;2 não existe no Brasil, nem mesmo em palavra, 

quanto mais em conceito ou valor Em alguns países, fica evidente, o povo faz valer o seu 

direito, não sendo l'Ollllll1l O~OITel hiatll entre a política ümnulada e sua execução 

o ciclo de lima política pública é decisivo para o seu sucesso. Conduzir com eficiência este 

processo, com vistas à competente cOIlcretização de todas as etapas, tem sido um desafIO 

para o pais Qllalíl,.I':1 (,hstlllÇão ri,). iclo internll1lpe a correnteza das ações. Sel1l lhegar a 

;: Ler artigo da prolCs;,ora Ana i'daria <.. alllpll~ . na Re\i~~! de..h~!I!!!!1i~tfaç~'íQ!:'lI~)ltc,!- RAP - k\abr !9')(). 
sobre o sentido de (li i (l11I11,dJl/UI·. pala\ Ta ainda sem tradução e sem conceito. no Brasil. A pala\T;\ lein 
rdação com a admini~tI aç,10 pública e seu público ( p. 31) Pelo Lldo dos runcion,írios. seria um respeito pela 
c1iellle/o.: pelo lado do público uma alitude de participaçüo ali, a e reati"a contra os abusos de nepoti';\J1o e 
os priYilégios . Um dos indicadores do desconhecimento do conceito de acculIIf[ohilil,l' está demonslrado na 
alitude de alijamento. por parte dos planejadores de polÍlicas públicas. COI11 1c!;lç,10 ao professor - cliel1le 
interno da instituição ('col:!r 
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etapa final, a necessária retroalimentaçào não ocorre e o funcionamento deste organismo 

entra em colapso, 

A SEED/l\1EC precisa estar atenta, Por mais que sua estrutura esteja bem planejada e seus 

recursos sejam abulldantes e modernos, existe sempre o perigo do "colapso" , ou pior 

ainda, da continuidade do processo sem a efetividade dos resultados. Não basta dar partida 

e fazer funcionar qualquer organismo, qualquer ação administrativa. E fundamental ter o 

produto final que se deseja, com a qualidade que o lorne efetivo Para que isso ocorra, a 

administração publica precisa ser re\ista, precisa ser estrategicamente gerenciada. 

Compete, dessa fI lima, maIS aos flml1uladores de políticas públicas, aos gestores e 

administradores do serviço público 

Neste capítulo fócalizou-se a administração pública como um desafio a ser enfrentado pelo 

gestor público, na busca de uma gestão estratégica di, ecionada às necessidades do cliente. 

Foi feita uma breve revisão dos ciclos das políticas públicas, na tentativa de mostrar ao 

leitor as possíveis fàlhas dos programas pesquisados, que não tem sido adequadamente 

executados e avaliados 

Maria Bcrnaddh ,\I1I,-'lI !\ LlIlJlICS 
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5. EDUCAÇf\O A DISTÂNCIA 

Este capítulo introduz o tema desta dissertação. partindo do estudo bibliográfico e das 

consultas na flllL'F/lL'1, para eshoçar o conceitual teorico. entendido, aqui, como um 

le\ antamento do estado da arte da educação a distância. 

Um resumo dos antecedentes da L\D, com o relato de seu desenvolvimento, no Brasil. 

fecha o capítulo, sem esgotar, entretanto o assunto em questão. 

5.1. Arcabouço COllceitual 

Chegará o dia em que o I'o/ullle da il/struçiio reccbida por corre.~po/ldel/cill será maior do que 
o transmiTido /las aulas de nossas escolas e academias; em que o /lúmero de estudantes por 
correspondência ultrapassará o dos presenciais. 

\\'illi3fll Harp~.,.. I RR(, 

C
om a evolução tecnológica, a educação a distância -EAD - passa a ter papel cada 

vez mais importante no sistema educacional de um país de grandes proporções, 

como o nosso. Ela deixa de ser apenas lima alternativa de ensino, para tornar-se 

lima modalidade de educação e de alltoconhecimento. disponibilizado para o cidadão em 

busca de opções in!illlllati\'as. fora. UII dentro, do lllllte"to da escola regular. 

A população vive, mundialmente, nesse fim de milcnio. um entorno que tem se modificado 

radicalmente. O processo acelerado de transformações comportamentais e tecnológicas cria 

novas formas de edllcaçào e de transmissão do conhecimento Para os países considerados 

em desenvolvimentn e, na verdade estagnados por tixça dos altos custos do sen iço das 

Maria Bcrnadcth Abreu id:lrqucs 
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dívidas, o fàtor econômico da tecnologia retarda a sua introdução nas escolas públicas, 

deixando parccla Icplescnlativa da população alijada de uma modernidade que a exclui, Na 

tentativa de resolver essa questão, O 1\1inistério de Educação cria a Secretaria de Educação 

a Distância e alavanca programas planejados para incOIporar as novas tecnologias, 

Professoras da Faculdade de Educação da UFRJ, I,ígia Silva Leile e Christina I\larília 

Teixeira da Silva, di\lJlgam, na !Jl/emef. o al1ig()lJ d Eucação A Distância Capacitando 

Professores: Em Busca de Novos E~J2~ços Para a !1Jl!endizagem, As autoras fazem, com 

rara objetividade, um estudo do tema bem interessante, mostrando a EAD como lima 

modalidade de dcsel1\olvimento extra-escolar. E destacam: 

.. A e\péri2:llcia acumulada nesta área nos permite afirmar que nào é a tecnologia que garante o 
sucesso da fAD. Os profes~ores precisam saber como fazer EAD. Ensinar à distância é IllllitO 

diferenlé de ensinar presencialmente. mesmo para professores com larga experiência em 
ensino. S:10 necessúrias dilCrentes habilidades de apresentação da infommção e de 
planejamcnto. desell\'oh'imento e a\'aliução de estratégias de ensino nus quuis professor e aluno 
estejam distantes fisicamcnte Além do mais. é m.'Ccssário dominar o meio ou o sistema de 
transmiss:lo da informação adotado. Nas prÍlximas décadas \'eremos uma no\'a geração de 
professorcs quc terú realmente se graduado a dist:lncia e adquirido e\periênciu reul para 
rcali/ar Lur~llS \ ia EAD" ( Leite & Siha, I ()<)8 ) ( grifos da pesquisadora ) 

Pode-se, dessa forma. dizer que educação a dislállcia é um recurso, fenômeno ou 

metodologia de indiscutível impOJiância, como modalidade de ensino, para atender a 

grandes contingentes populacionais. Pode ser uma forma bastante efetiva no atendimento a 

alunos sem disponibilidade de serem enquadrados no ensino presencial e a professores sem 

formação adequada, geograficamente afastados dos centros mais desenvolvidos 

culturalmente, É, celiamente, um meio moderno, ágil e atualizado de obter informações e 

adquirir conhecimentos 

Capaz de atender com grande perspectiva de eficiência. eficácia e qualidade aos anseios de 

universalização do ensino, a educação a distância deve ser vista como um meio apropriado 

de atualização de conhecimentos l' de apoio Ill'dag\lgico COIllO lima política publica 

relativamente nO\ a nu país. precisa ~l'I \'ista COJ1l lllll lllllar crítico. destacando, selllpre qlle 

possível, seus pontos fortes e seus pontos tIacos 

Maria Bemadeth Abréll Í\larqllc~ 
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Além disso, é impOl1ante enfatizar a distinção dos termos "ensino e educação". A SEED dá 

os primeiros passus tenlando call1inhar na direç~o da EAD, mas {l que se tem hoje. lia 

prática, é uma tentati\a menos pretensiosa. ou seja_ a oferta de programas com informações 

culturais específicas que, embora apresentem excelente qualidade de produção, não se 

configuram plenamente como f()J"fll<lS e edllcação 

João Cláudio Todorov ( 1994 ). protessor titular do Instituto de Psicologia da Universidade 

de Brasília. comenta. em texto publicado na revista Educação a Distància, nO 4-5, abril de 

1994: 26 . 

-'A educa-;ão a distância nascell sob o signo ua uUllocratização do saber. Trata-se ue lima 

inO\ação euucati\a que tem por o~ieti\o maior gerar condições de acesso à educação para 

todos aqlldc~ que, por 11m moti\o Oll outro. nào estejam sendo atendidos satisf;llorialllenle 

pelos mcios tradicionais de cnsino. Ainda mais o a\anço tecnológico conslante. aliado a 

transrormações cada \'ez mais rápidas em lodas as esreras da \"ida humana. obriga-nos a 

continuaJalllcnte termos quc nos educar. capacitar. aprender nO\'as técnicas e procedimentos. 

para sobre\ i\ermos com autonomia e liberdade em um mundo comple"o." 

A EAD começa a e.\islir institucionalmente na segunda metade do século XIX, em diversas 

instituições de fins educacionais na Alemanha, na Inglaterra, nos EUA, na Suécia etc. No 

século XX, a expansão dessa modalidade de ensino consolida a educação a distância como 

uma excelente alternativa pedagógica. com novas técnicas e metodologias, que viriam a 

revolucionar o universo escolar. No Brasil, a atual equipe de governo traz, para a esfera das 

políticas públicas. as experiências da EAD, na tentativa de melhorar a qualificação 

profissional do magistério e os indicadores de escolaridade da população em geral. 

Para um estudo que se pretende crítico, torna-se indispensável o levantamento preliminar 

do que se poderia \ ()Il~,icletill o "c:-'Ii!,I() da atie" dll asslmto abordado Neste sentido, a \ isão 

de alguns estudios\):, dd aSslIllto_ sul li ('tlldo de alll\lles ('ollsagrados no mUlldo inteiro. deve 

ser investigada e apl e:.clitada ao leitor como lIma forma de dellwnstrar direI enças 

conceituais e variados pontos de \ista 
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Deve ficar claro qlle, pela atualidade do tema, grande parte da bibliografia será pcsquisada 

na IlIfe/'l/t'1, o/l(k () pesquisadol l'1l('()lIlJa infhrnw\'ões ricas e valiadas, podcndo, iIH:hISi\c, 

interagir com os alltores de artigos e trabalhos ali disponibilizados. 

Pesquisando, pOI1anto, na Intemef encontra-se um documento de Ivônio Barros Nunes 

( 1998 ) , cujo título NQç.Q~s de ECÍ!lçnçl'io J!J)isHim:,ª já facilita o início desta etapa do 

trabalho. O autor cita Desmond Keegan ( 1991, 29) ao afirmar: 

..... o termo gcnérico de eJucaç<1o a distüncia inclui um conjunto de estratégias cducatiyas 

referenciadas por: educl7ç iio pO/' ('o/'respoJlr/t;lI(ia. utilizado no Reino Unido: estudo ('1/1 casa 

(home stlld~ l. nos Estados Unidos: eSludos exlcrl/os (e.'\temal studies). na AustrJlia: ensil/o a 

distâJlcia. na Open Uniyersit~ do Reino Unido E. também. télé-cl/scignel/1cnt. em francês: 

Fe1'llsllldll/II/ I-c,'1'II1IIIte/'/'idll. em alemão: edl/CilcitÍll a distância, em espanhol; e feleduclIçúo. 

em português ,. ( Keegan. I <)<) I: 2<) . . lpud Barros. 1<)')7: 3 ) 

No Brasil, educação a distància é caracterizada pela separação do professor e aluno no 

espaço e tempo ( Perraton,1988 ); pelo controle do aprendizado realizado mais 

intensamente pelo aluno do que pelo instrutor distante ( Jonassen, 1992); e pela 

comunicação entre alunos e professores mediada por documentos Impressos ou alguma 

forma de tecnologia ( Keegan, I 986;Garrison and Shale, 1987.). 

Conforme figura no estudo de Keegan (1991,36-18), citado no documento já referenciado 

de Nunes, os pesquisadores da área expressam o que consideram essencial para a 

conceituação' de educação a distància . 

Segundo ()ohmen ( 1%7 I, Edllcaç<1o a dist;lncia (Ferstudium) é uma forma sistematicamente 

organizada de auto-estudo onde o aluno se instrui a partir do material de estudo que lhe é 

apresentado onde () acompanhamento e a supcn i~ã() do sucesso <lu estudante 5<10 Ic\ados a 

cabo por UIl1 grupo de professores bto é possÍI cI d" ser feito a dist;lncia atra"és da aplicação 

d..: 1I1":1U<., tIL' ClllllUIÚGH;,)1l L;llxI/CS ,k \..:11\ .. ..:1 IOllgas Jist;lncias. () oposto de "edUG1;,:Jo a 

distáncia' é a 'edllcaç~10 dircta' ou . educaç,10 fa(..c-a-face·: 11111 tipo de educação quc tcm 

contato dirdo entre prores~ores c estudante" ( KCl~gan. I (mó .. IpI/ti Nunes. 1')1)8: -l ) 
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Para Dohmcn, a dclinição é simples, porque é e.xatamente a definida na expressão 

"educação a distância", ou seja o tipo de educação realizado longe dos interlocutores. Por 

ourtro lado, Peters ( 1973 ) já a compreende como um método racional: 

"Educaç~'ioiEnsino a distállcia (Femunterricht) é um método racional de partilhar 

conhecimentos. habilidades e atitudes, atra\és da aplicação da diúsão do trabalho e de 

princípios organizacionais. tallto quanto pelo uso extensiyo de meios de comunicação. 

especialmente para o propósito de reprodu/ir materiais técnicos de alta qualidade. os quais 

tomam possíycI instmir um gr:lI1de número de estudantes ao mesmo tempo. enquanto esses 

materiais durarem É uma fórma industriali/ada de ensinar e aprender." ( Peters. 1<)71 .. I/'ud 

NUl1e~. I !j')X: X ) 

Moore ( 1973 ), porem, compreende educação a distância como um conjunto de métodos 

facilitadores da apl endizagem, mesmo realizada com a presença do aluno: 

"Ensino a distüncia pode ser definido como a família de métodos instrucionais onde as ações 

dos professores SilO executadas a parte das ações dos alunos. incluindo aquelas situações 

continuadas que podem ser feitas na presença dos estudantes. Porém. a comunicação entre o 

professor e o aluno de\"C ser facilitada por meios impressos. eletrônicos. mecânicos ou outro." 

( rvloon.:. I 'n3 .. Ipurl Nunes. I <)')S: -l ) 

Para Holmberg, o termo define várias formas de estudo não supervisionadas por tutores: 

.. o tcrmo 'cducaç;10 a distúncia' esconde-se sob \árias formas de estudo, nos "ários nh·eis 

qqe 11<10 estão sob a contínua e imediata supenisão de tutores presentes com seus alunos nas 

salas de leitura ou no mesmo local. A educação a dislÜneia se beneficia do planejamento. 

novamente Nunes ( 1998 ) : 

.. As C\pCI iéllcJas brasilclJ as gOl crnamcntai\. n<lo gO\ernalllcntai~ c pri\adas. sào J1Iuitas e 

represclllalll Ilas últimas décadas. a mobili/aç:lll de grandes contingentes de técnicos c recursos 

financeiro~ nada despre/Í\ ei~. Contudo seus resultados nào foram ainda suficientes parJ gerar 

um pnKC~~O de irre\ crsibilidade na accitaç:lo gm crnamental c social da Illodalidildc de 

educação a di~t;lncia no Bra~il Os principais IJloti\ os disto s<1o a dcscontinuidade de projetos. a 
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falta de mcmória administrati\ a pública brasileira e certo receio em adotar proccdimentos 

rigorosos e científicos de ;1\ aliação dos programas e projetos." ( NUNES. 11)1)8: 2 ) 

As maiores críticas à política de Educação a Distância estão citadas pelo autor, embora, na 

prática ainda existam outros fatores que deveriam ser melhor estudados, como a 

desmotivação dos executores dos programas. 

o grande problema de programas como o da TV Escola, da SEED/MEC, é que são 

grandiosos e buscam provocar grande impacto e repercussão social, mas continuam 

reproduzindo o velho modelo reformista, que mantém o sistema ineficaz e não promove os 

resultados previstos em seus objetivos Mobilizam técnicos e recursos preciosos, em uma 

área de atuação carente desses mesmos recursos 

o governo federal depende da cooperação dos gm ernos estaduais. estes precIsam dos 

governos municipais e as diferenças entre eles impede o resultado final. Enquanto a 

mobilização depender da vontade política individualista, a educação estará restrita ao 

"quadro-negro" de uma burocracia obsoleta. Um projeto nacional de educação não poderia, 

de forma alguma. depender de fisiologismos locais. de interesses ocasionais e eleitoreiros 

Em texto publicado na revista Educação A Distância, julho/agosto,1997, pelo Instituto de 

Pesquisas Avançadas em Educação, cujo título Quem tem medo do Ensino a Distância'), 

Consuelo Tereza Fernandes comenta 

··Seja qual for o nome que assuma. o que caracteriza essa estratégia (ou modalidade. como 

alguns preferem) educacional é. em última anúlise. a separdção entre professor e aluno. O 

contato entre esses dois personagens é mediado. Isto quer dizer que acontece por meio de 

outros rCC;lIIsos que não a c:\posição oral de um doccnte. Neste sentido. pode-se dizer que. no 

ensino a distância. a ati\ idade de ensino se realiza em um 111omento anterior à da 

aprendi/agcm. pois entendemos que aprendilagcll1 é U111 processo interno. que não se restringe 

ao momento de contato de UIll aluno C0111 seu prnfes~or." ( Fernandes. I 1)1)7: X) 

Na verdade. a pedagoga citada - com l\lestrado em Tecnologia da Educação (I NPF). 

participando atualmente da equipe de educação a distância do SENAI-SP, tem a 

perspicácia de perceber a confusão d{~s pessoas com relação ao ensino a distância. As 
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razões, por que esta Illodalidade de l:nSIIlO está levando illsegmança aos cidadãos, são 

diversas l:, pIO\iI\l:lllll'lltc, cOlllpll'\as palé! selCl1I helll analisadas O medo estatia 

relacionado à tecnologia desconhecida pela maioria dos professores, pela insegurança de 

serem substituídos e pela descrença no instrumento a ser utilizado Além disso, a autora 

define a diferença entre ensino e educação a distância. 

não queremos negar que reconhecemos a diferença de enfoque na educação educacional 

quando nos referimos ao ensino a distância e à educação u distância. É ób\'io. para os 

educadores, que quando o termo ensino \em ligado ao termo 'a distünciu', o que está em 

questão é apenas Ulll aspecto, um ângulo do processo educacional: o ato de transmitir 

informação. de oferecer olxlrlllllidades para que o conhecimento s\.ja constmído ... (. ) Da 

mesma forma, isso se Iqxte quando é a aprendiJagem qualificada pelo tenno 'a distância'. 

Nesse caso, o foco está no e~rorço de adquirir a informação. de construir o conhecimento. de 

usufruir das condições oferecidas" ( Fernandes, I ()(J7 X ) 

Pode-se inferir, do texto acima, que a autora percebe um sentido mais amplo na expressão 

"educação a distância". Realmente, educação implica a inserção do ser/cidadão na 

sociedade em que vive, Mais do que receber informações, a educação habilita o educado a 

fazer uso do conhecimento em benefício próprio e de toda a sociedade. Para que esta tarefa 

seja rea,lizada, é preciso criar oportunidades para capacitar adequadamente os professores, 

é preciso mudar a mentalidade de alguns educadores, que entendem a educação como 

"conformação" da mente a modelos de cultura socialmente aceitos. 

Segundo o professor (.obo Neto II ( 19(8), a EAD destaca-se sobretudo "como instrumento 

de qualificação do processo pedagógico e do serviço educacional." Enfatiza a utilização 

dessa modalidade para a capacitação, formação e especialização em novas ocupações e 

profissões, mas aconselha cautela sobre as condições de ter a EAD como alternativa de 

democratização do ensino 

Diz o autor '"As lllltsllll'S edllcaciullais Ilàu se re~,\lh U!l pela SilllPIc', aplicação técnica e 

tecnocrática de um sofisticado sistema de comunica~:iio, num processo de 'modclllização 

cosmética' F ('olitilllla a r \I) precisa COllcreti/ill-se COI1lU lima "prática social 
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significativa e conseqüente em relação aos prtnclplos filosóficos de qualquer projeto 

pedagógico: a busca da autonomia, () respeito à liberdade e à razão." 

Tem faltado, na implementação das políticas públicas, o respeito à liberdade e à razão, de 

que fala o autor acima citado Os professores não aceitam, nos dias atuais, realizar com 

compromisso uma tarefa que os eliminou no momento da elaboração, do diagnóstico 

contextual, da valorização de salários. 

Uma política pública responsável e estratégica envolve e valoriza todos os atores. A 

presença de recursos tecnológicos acaba representando uma afi-onta aos professores e 

alunos, na mcdida cm que o atual slIcateamcnto das escolas não livra sequer o material 

básico de ensino, como livros -- as bibliotecas estão abandonadas -, carteiras, mapas ali 

equipamentos de l1lecanogralia 

Além disso, os profcssores ticam ressentidos com ações impostas de forma autoritária, 

apresentadas como fato concreto e dependendo apenas de seu cumprimento silencioso e 

obediente. Se nào foram preparados para uma tecnologia inovadora, já que trabalham há 

décadas com recursos obsoletos e escassos, como poderiam, repentinamente, estar aptos ou 

motivados para colaborar com o --nO\'o"') Esta "apatia" não é própria de nenhum ser 

humano, ela é incorporada em seus hábitos orientados para a obediência e para a repetição 

mecânica daquilo que "outros" decidem por elas. 

O Ministro e sllas políticas cducacionais falham, como já foi dito, aí - no alijamento do 

professor. Existem vcrbas, existem leis de orçamento liberando tais \crbas, mas permanece 

a megalomania, a utopia de ser grande antes ele crescer. O dinheiro deixa de slIprir as 

necessidades búsicas e aposta no sucesso surrealista de uma política experimentada (e bem 

sucedida) no Primeiro Mundo e em algumas escolas escolhidas como palco de testes e de 

divulgação .. 

31 Professor da Faculdade de EducaçJo da UnÍ\'ersidade Federal Fluminense: Vice-Presidente para Pesquisa c 
Desen\'olúmento da Associ~ção Brasileira de Tecnologia Educacional - ABT . Fragmento retimdo de tc:\to 
disponibili/.ado na internet: b!!Q;lóm:}yjJ!lc:Ic:C!()!!ç!Sªç!!I~!ho! ,!HI1! 
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Assim, gastam-se f0l1unas divulgando casos isolados de experiências bem sucedidas, 

enquanto a regIa !!L'lal contillllil pllldllzindo ílldicl'S vergonhosos Não basta equipar 

escolas com antellas e vídeos, distribuir publicações e divulgar resultados isolados É 

preciso realizar transt(xmações generalizadas e relevantes. 

Vez ou outra os jornais divulgam uma escola ollde determinado programa apresenta bons 

resultados. Estes casos excepcionais são destacados pelo Secretário de Educação. Pedro 

Paulo Popovic 

"Escola Cla~se Est:lncia de PlanaItina. no Di<;lrilO h:deral. apresenta-se na Internet com a foto 

de UI1I muro branco e UI1I port;10 ,ermclho No site ideali/ado por alunos e professores. o 

,isitallle de\ e condu/.ir "CII 11I01l<,e para "atr:l\cs~al" o muro. <,c1ecionar alguns dos tijolos e 

obter o accsso a projetos c I1logramas educacionais ( .. ) A imagem do muro é também ideal 

para i11l~llal as barreiras :1 IlIlIdança de mClllalid.Hk que se erguem cotidianamente cOlllra o 

Programa Nacional de Informática na Educação ( Proinfo ). promO\ido pelo MEC. ( ... ) É 

preciso abandonar visões preconceituosas. inclusi, e as de classe. para entender a mudança que 

a chegada do computador prO\ oca na ,ida escolar I .. ) As pesquisas indicam que há três tipos 

de reação dos professores no primeiro contato com os computadores. Há os fóbicos. que 

representam entre 10 c 15'! (I. os entusiasmados. também cerca de 15'%. e os céticos ~ a grande 

maioria Nosso trabalho inicia-se pelo recrutamcnto dos mais entusiasmados. Eles serão os 

multiplicadores. porque repassam o que aprendem para os colegas .. :' ( O Globo, 23/03fl)9: 17) 

A imagem do muro citada pelo Sr. Secretário revela que, de fato, as "barreiras à mudança 

de mentalidade", não são apenas as barreiras citadas no texto. Existem outras mais fmies: 

o não cumprimento das etapas planejadas no programa, a inexistência de professores para 

suprirem as necessidades das escolas, a falta de sensibilização dos atores envolvidos nesses 

programa e de transparêl~cia durante as fàses de implementação e execução do processo 

( com divulgação dos nomes das escolas já inseridas e de professores já treinados . por 

municípios ou estadll'i da feclcrat,:ãll) _ a pobreza tl~ica e intelectual dos professores e a 

lentidão com qUl' a SI:TD, criada l'111 dezembro !Iv 11)95. realinl sllas ações Ptlgulltas 

desse tipo foram ell\ iadas au l\IEC. atra\és do cOllcio detronico. c IIÜO foram respondidas. 

( proinfo@seed.mcc gmJ2I ) 
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Vale lembrar que, no site do Proinfo, descreve-se o programa como uma iniciativa que 

"financiará a introdllção da tecnologia cll: inl'ormútica e telecomunicações na rede pública 

de ensino fundamental e médio. Em sua primeira etapa- biênio 1997/98 - está prevista a 

aquisição de 100 000 microcomputadores .. " 

Segundo declaração do Se Secretário, no texto acima citado do jornal O Globo, estão 

sendo entregues 30 000 máquinas para as escolas habilitadas. Constatamos, assim, que o 

prazo não está sendo cumprido e nada comprova o número de escolas onde o programa, na 

verdade, tem sido aplicado 

Além disso, f()i divulgada lima liberação de verba no valor de R$480 milhões para a 

compra de computadores, em 1997, sendo que até março de 1999 fixam investidos R$IIO 

milhões no programa E os outros 70.000 computadores? E o restante da verba liberada'> 

Qual o preço pago pelos equipamentos'> A sociedade quer ser melhor informada. 

As publicações da SEED/IVIEC - por sinal de excelente qualidade editorial - deveriam 

indicar o endereço das escolas com os laboratórius já existentes. A prática de não tornar 

transparentes as ações governamentais cria uma desconfiança na população. E não estimula 

a prática da participação social - a cidadania. 

Como conseguir infol mações desse tipo, para fundamentar uma pesquisa, se nem mesmo 

usando a 111It'l'IIef é possível conseguir os dados que se buscam, mesmo buscando 

informações da SEElP Bastante material infi.JrInativo, como revistas e publicações 

oficiais, foi enviado pelo hard mail - correio comum, a pedido da pesquisadora, porém as 

perguntas acima citadas ticaram sem respostas. A pesquisa não encontra em periódicos 

estatísticos do govemo a simplicidade das informa\~ões que se busca. 

As publicações do 1\1EC deveriam apresentar lima espécie de balanço contábil, onde se 

prestassem contas c1e como têm sido gastos os I ecursos destinados à educação Essa 

transparência tornaria o governo mais cOIlfiável e as pessoas poderiam ter fundamento para 

suas críticas e rei\·indicações. 
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5.2. Alltecedelltes 
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IIl""\'.:ri~·JI) ... 'IH uma pintura li .... ' (in\ a 

Considerando como formas de educação a distância toda aprendizagem que velO do 

passado, retoma-se aos primeiros rabiscos nas cavernas, passando pelos hieroglifos, pelos 

textos da Bíblia, pelos filósofos, enfilll por toda tónna de conhecimento que veio de longe, 

no tempo e 110 espaço Tentando sintetizar algumas idéias de Nunes (1998 ) sobre o 

assunto: 

Na verdade, as prillleiras experiências de educação por con'espondência têm início no final 

do século XVIII. C0111 largo desenvolvimento a partir de meados do século XIX (chegando 

aos dias de hoje a utilizar multi meios que vão desde os impressos a simuladores ol1-linc, 

em redes de computadores, avançando em direção da comunicação instantânea de dados 

voz-imagem via satélite ou por cabos de tibra ótica, com aplicação de formas de grande 

interação entre o aluno e o centro produtor, quer utilizando-se de inteligência artificial

IA, ou mesmo de comunicação instantânea com professores e monitores), 

A educação a dist<lncia não se propõe a substituir a educação presencial, apenas traz para o 

cenário da educação novos parceiros e novos horizontes. É uma inovação educativa, na 

medida em que se atualiza e cria diferentes dinâmicas, mas já tem muitos anos de 

experiência, 

Já é utilizada com grande repercussão em mais de oitenta países, desde a Rússia, onde os 

programas tivcram illlcio elll I X5() dlé os Lstadus (illidos. França. ·\Iemanha, Inglaterra, 

Espanha, Itália, ('(hta Rica, \'cncíllcl,!. ( oli)\llbia f\loçambique, Angola, Nigéria, Zairc, 

Filipinas, Austrália. (alladá, Japão, ( hin<l c outros 

A educação a distáncia tem sido largamente usada pala treinamento e aperfeiçoamento de 

professores em ser\ iço, como (' () caso do f\!exico, Tanzania, Nigéria, Angola e 

1vlaria I3crnauclh 1\111":11 1\ 1;1IqllC~ 
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Moçambique. Hoje é crescente o numero de instituições e empresas que desenvolvem 

programas de I lei lia IlIelll o de I eC111 :-'us 1IIIIlIa nos nlla'v és da educnção a distância. () Biasi L 

além de dominar. já está exportando esta tecnologia 

.. A Agência Brasileira de Coopcraçilo - ABe -. \inculada ao Itamamti. tcm os rcgistros que 

poucos brasileiros conhece 111. principalmcnte as autoridades educacionais. Em 1993. o Centro 

Tecnológico de Brasília - CETEB - \cnceu 11111 concurso internacional ( patrocinado pelo 

PNDlJ financiado em !J<lItl' pelo Banco I\lulIl.liall' COI11 a cxecuç,10 a\aliada pela UNESCO) e 

implantou na República de I\loçalllbiquc um NllClco de Educaç,10 a Distüncia para a Jormaçüo 

em e'\ercício de I!) mil professores n,lo-1illllados. O Brasil. \ia CETEB. cslú e'\portando 

scrYiços e tecnologia no campo da educaç,io a dislüncia.·· I Si"'a. 19!)g : I ~9 ) 

Na Alemanha, o alto índice de produtividade está relacionado aos investimentos em 

treinamento. A Europa e os Estados Unidos aceleram o impulso à educação a distância, 

como forma de capacitação e treinamento profIssional Os resultados positivos tornam a 

educação a distância um fenômeno mundial Daí a razão de o l\linistro Paulo Renato 

confiar em seus programas de L\.D. Também confiando nesses resultados positivos, 

surgem, no cenário nacional, experiencias bem sucedidas como o Telecurso 2000, a TV 

SENAC, as TVs Educativas, o Canal Futura e outras talltas, surgindo a cada dia. 

Não é objetivo deste trabalho levantar experiências anteriores de outros nações, portanto 

não se pretende aprofundar nessa direção Impol1ante citá-Ias como uma realidade mundial 

e como uma tendcncia do mundo moderno e tecnológico É sabido que cada caso é um 

caso, sendo assim. (l sucesso ou fi'acasso de outras experiências pode servir apenas de 

exemplo para o caso brasileiro. 

É precIso viver a própria experiência, com seriedade, encarando como inevitável o 

fenômeno da tec\lologia da informa<;ào. Visto assim, a educação a distância deixa de ser 

encarada como UIll modismo Ol! lima a(;ão do go Yl: I no .. para ser enfrentada como mais uma 

etapa do descll\ohilllCIl\(l humano. a ser aceita t' aS:iilllilada, para construir soble essa 

forma de aprendil:élgelll 11m conceito e Ilào Ulll prt:conceito 

:\Iaria Bernadcth ."\bl ClI r-. tllques 
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5.3. Educação a distâ1lcia 110 Brasil 

( 'ie/lcia Wlil (o/l,ciencill /I'/r! ,; \C/l(70 a ruína do lI/lIIil. 

Há muitas décadas existe no Brasi I o ensino por cOlrespondência. Diversos cursos eram 

anunciados pelas rc\istas e jornais de grande circulação, como os do Instituto Universal 

Brasileiro( 1941) e os do Instituto Rádio-Monitor ( 1939), que prepararam milhares de 

brasileiros em áreas diversas, como mec<lnica, eletricidade, cOl1e e costura, contabilidade 

etc. () Instituto lllli\ersal Brasilcilo D/crece, hoje, diversas Illodalidades de ensino a 

distância, pela JII f L' ml'l. 

"No Brasil. orgulhamo-nos de possuir uma organiJ:ação de ensino a distância modelar. que hú 

mais de 50 anos vem desempenhando um rele\ ante papel na aplicaçüo e modemúação desse 

método de ensino colaborando deeisi"amentc para o preparo de profissionais capwes c 

produti\os. Fundado em I <)~ I. o Instituto Uni\ersal Brasileiro é um dos pioneiros no Ensino a 

Distância em nosso país" .\1/(' hHnJ/\\ "~i!~!iI!ll(l!!!IÍ\ersal.g 12b.u 

Com a expansão do rádio e da televisão, surgIram vários projetos educativos do MEC, 

como o Minerva - o mais importante e duradouro. destacando-se, ainda por muitos anos, 

as TVs Educativas. 

Em 1991, a Fundação Roquette Pinto começou a veicular o Programa de TV Um-.S.ª-ltQ 

para o Futuro, com o objetivo de atualizar o conhecimento de professores em todo Brasil. 

Hoje, surgem, com grande força a Fundação Roberto Marinho, o Centro de Ensino 

Técnico de Bldsiliil (111'1~ l' di . 1-':\', (lUlla~ illslitlli,Jics com !,Iopustas cada dia mais 

arrojadas. CO!1l0 s":: pilJ~~ \, er. ,j:; -:\1'.1 lell,:ias sào Illllilih e fáceis de serem comprm adas () 

dificil tem sido aUllllpallll<li" () Sl'lI lk:;LIl\ oh illll'lllo t' lI\ aliar seus 11'~,1IItaclos. 
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Em texto publicado na revista Educação a Distància n° 4/5, abril/94, editada pelo I NED, o 

professor Carlos Alhclto 'r (l"~S l'(II11cllta a respeitu de uma nova proposta para o ensino 

universitário 

"Não h;l\ erú meio de democratil.armos realmente o Brasil nem tampouco de colocá-lo em 

destaque no conserto das nações desemohidas sem inyestirmos na democrati/ação da 

educação Uma educação de qualiilitde e para todos é condição necessária para o 

desell\ oh imcnto e para a conquista da justiça social. Foi pensando nisso que cm IIJl)2 

apreSCnl:llllOS um projeto de lei criando a lJni\ersidade Aberta de Brasília, como meio de 

proporcionar acesso ao ensino para milhares d2 jO\cns e adultos que não conseguiam estudar 

por moti\ os \ariados. notadamente porque a escola tradicional os e:\cluiu,( .. ,) Com certe!.a, o 

desell\ oh imento de redes de telecomunicações, e sua interação com a informática. criou ullla 

nO\a base lecnológica que 11I:rmite a adoção dI: outras modalidades mais ágeis de ensino, com 

capacidade para atender milhões de pessoas c uma rclaç<1o custo/beneficio bem mais 

fa\or<Í\\:1 ,. ( Torres, I ()'N I ) 

Hoje, o Centro de I.clucação Aberta. Continuada a Distància ( CE.\D). criado em 1989 

com a finalidade ele promover a Edllcação a Distància formal e não-formal, é a própria 

Universidade Aberta de Brasília 

o CEAD, em decorrência das nO\as possibilidades e oportunidades tecnológicas para a EAD 

adyindas do nO\o paradigma educatho. ampliou as possibilidades de mídias na oferta de seus 

cursos e nos serviços de tutoria e comunicaç<1o. Está imeslÍndo na formação de uma equipe de 

desem oh i mcnto de so!Íltar('.l, produtos em CD-HOM e para redes. C0111 a criação de um 

la!'>oralório lI1ultimídia para a produção de material didático. e com uma rede úrtual de 

educação a distância para os scruços de tutoria e comunicação, " 

Tudo indica que, no caso do ensino de terceiro e quarto graus, quando os alunos já tem 

maturidade. estão motivados e disciplinados para aprender a aprender, esta modalidade de 

ensino tende a se (",palldiL reveland()se lima expL'1 ienL:ia de sucesso 

Atualmente. maIs e lIIais universidades. públicas ou privadas, iniciam ou expandem sua 

oferta de ensino a distància Um exemplo é o Nucleo de Educação Continuada e a 

Maria Bernaddh Abreu i',1arqllc~ 
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Distància - NEC.\[), da Universidade Estadual do Ceará com cursos na área de Graduação 

e Pós-Graduação. ~.1aiorcs infonlla~:i)cs no sile !HW //www.surLçJ2!l1br/Educaçª~2L~AIlI 

o Jornal da Cicllcia publicação da Sociedade Brasiltil a de Pesquisa Científica - SBPC, de 

17/04/98, discute o ensino a distância, fazendo, particularmente, restrições à inclusão da 

pós-graduação slricl/I sellSII no ensino a distância. Segundo relatório do Laboratório de 

Ensino a Distância - LED - da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, o EAD é 

uma das tendências mais marcantes do tlnal do século O jornal cita algumas experiências 

desenvolvidas na Universidade de Brasília {IIlB , na UFSC. mas deixa de citar 

importantes experiências da Universidade Federal da Bahia - UFBa e muitas outras que já 

se destacam nesta modalidade de ensino 

Não se podem omitir as demais <lyües fora do IIlelO acadêmico, como o Canal Futura, 

criado pela Fundação Roberto 1\ larinho e outras grandes parcerias, produzindo uma 

programação de indiscutível qualidade, a Fundação Roquete Pinto e a TV Educativa, o 

Telecurso 2000, de grande difusão no país, e a TV SENAC. 

"Tamocm no ar. completando um ano de experiência a TV Senac apresenta uma programação 

lotalmente \oltpda para a educação profissional. Produzido em S.Palllo, o programa tem 

recebido cerca de XO% de suas mensagens. por e-moi/s. vindas do Rio. O canal segue uma 

fórmula usada pela TV aberta e. além de fisgar seu público-alvo - profissionais - . recolhe cm 

suas redes di\crsos tclespectadores interessados" (reyjsta SUPERTV: 17. JB. 03/05/98. ) 

O fato é que a Educação a Distância - EAD - é um fenômeno que se agiganta sozinho e 

sem limites. Como política pública, precisa ser melhor avaliada e repensada. Como um 

fenômeno da tecnologia interagindo com a sociedade, basta ser acompanhada, avaliando 

seus progressos e resultados. Não há dúvidas quanto à possibilidade de, tlnalmente, levar 

adiante a COI1S[lll~-ã() de UIlI p' ujetu nacional de educação, por meio do qual a 

democratização do ensino poderá [()lllar-Se um fato concreto, e nào mais um chavào usado 

em discursos demagogos 

A introdução e o liSO do computador e da inf<mnática nas escolas - e os programas da 

SEED - poderão. se realmente forem bem implementados e acompanhados na f~lse de 

Maria Bcrnadclh -\111-11 ~,LllqIlCS 
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execução, tornar-se o grande parceiro ele professores e alunos. Os jovens têm consciência 

da importáncin, 11;" <I w; cxigl~llci;b do Illlllldo IJlodcIIIO, das ferramentas dispollÍ\eis !lOS 

s(?/ill'ares e no liSO da IlIIe/'l/L'I. l\las, para eles, o acesso a essa tecnologia depende do 

sucesso das administrações e das políticas públicas 

Gerenciar nos anos 90 tem sido muito diferente do que se compreendia, antes, por 

gerência. As tranSf(1fI11açÕes tecnológicas estão modificando radicalmente o modo de \'ida 

das pessoas, as formas de trabalho 

Os prognósticos apontam para um futuro de incertezas e de complexidades, em que as 

revoluções da robótica, da telemática, da micro-eletrõnica, da biotecnologia e da 

engenharia genética mudam o paradigma do planeta, que deixa de dividir-se em nações, 

para dividir-se, de agora em diante, entre os detetores do conhecimento e os ignorantes; 

melhor dizendo: os ricos e os pobres e cada região 

A instabilidade gerada por todas essas transformações CrIa novas demandas, que não 

podem mais esperar pela lentidão das antigas formas gerenciais Novas palavras são 

intf'()(hl/idas pela Ivlll ia (Hhninisll ali, a c mio passíllll de palavras 

A gestão estratégica não trouxe para a administração elemento novo capaz de tornar as 

formas de governo mas ágeis ou efetivas No Brasil, persiste a tàlta de transparência dos 

atos administrativos e os gastos com a divulgação superam, em muito, os custos de 

qualquer realização 

Assim, o que nos tem mostrado a realidade são programas de governo divulgados C01110 

casos de sucesso, mas que não passam de gastos representativos com equipamentos e 

materiais de propaganda de ações inefetivas. O que poderia ser investimento torna-se, por 

força do descontrole e da incapacidade administrativa. despesa e desperdício do dinheiro 

público Assim tem acontecido, por e"emplo, com o Programa Nacional de Informática na 

Educação- Proill fll 

Maria Bcrnadcth Abrell r\tllqllcs 
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Em 28102/1 999, Elio Gaspari denuncia, no jornal () Globo, mais uma farsa do governo 

FIfe, ao inallf.!,IIl'1I 11111 l"hOlittorio de illlilllllútil'il l~1l1 Vila Velha, LS "lnaugulOu-sc l!lll 

laboratório de informática numa escola cujos professores ainda não recebclam o 

treinamento necessário para lIsar os computadores' 

Denúncias como esta agravam a tàlta de confiança nas informações oficiais; a sociedade 

não sabe em quem deve confiar e deseja conhecer as verdadeiras ações do governo federal, 

a totalidade dos recursos destinados à educação e a evolução das políticas públicas do 

Ministério da Educação e do Desporto /\ educação a distância tornar-se-á uma realidade, 

nas escolas públicas, se as ações governamentais acompanharem a velocidade da era da 

informática e da telemática, Em passos lentos, a verba liberada para o programa terá () 

dcstino da poeira 

Este capítulo IllostlllU o arcabouço teórico du tema da dissertação e apresentou os 

antecedentes da EAD, no Brasil. Finalizando o capítulo, registrou-se o que vem 

acontecendo , de \erdade, com esta tendência atual de introduzir a tecnologia da 

informação nas escolas públicas. 

Maria Bcrnadclh ,,\hl'-:11 \ 1<11 qllC~ 
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6. AÇÜES J)O 1\11<:(' 

Neste capítulo serão sintetizadas algumas ações mais recentes do l\'linistério da Educação e 

do Desporto, incluindo a criação da Secretaria de Educação Distância, o Programa de 

Informática na Educação e a TV Escola. 

6.1. A Secretaria de Educaçtio li Distância 

... I'el/.\O lido h/J\'er J/lili.1 t!únt!a.1 qlle não hú 1'/'I1/i'/1'/(IS prúlico.1 CO/li os (lllais todos (I.' hOllle//.\ 

cO/1cordam (', portanto. /1('nlllllll é inato. 

B
uscando focalizar as ações recentes, na área do governo, o Ministério da 

Educação e do Desporto - MEC - cria a Secretaria de Educação A Distância 

SEED , em 1995, coerente com a política global do governo e com o 

compromisso com a qllalidade e a eqüidade no ensino público. 1\1aiores informações sobre 

as ações dessa sccldaria POdL'lll ser buscada:~ lia ll/Ierl/CI. no elldereço citado 

( httpl/\\\\\\ mçcgm br/.se~ci( ) 

As linhas de ação ela SEED fundalllentam-se na l'xistencia de UIll sistema tecnológico .

cada vez mais barato. acessível e de manejo mais simples .- capaz de le\'ar para a escola 

t\laria l3crnadclh :\lllClI 1\1.1I'IlIC~ 
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pública toda contribuição que as tecnologias de educação a distância podem prestar à 

construção de lJlll IHl\ o paradigllla para a edllcação brasileira 

Para exercer as funções normati\ a. redistributi\a. supletiva e coordenadora entre as 

instâncias educacionais. a SEED trabalha de forma articulada com os demais órgãos do 

MEC e em conjunto com as Secretarias de Educação dos Estados, IVlunicípios e Distrito 

Federal. Articula-se também com universidades. centros de pesquisa. televisões e rádios 

educativas e outras instituições que usam a mesllIa metodologia. Sua programação 

organiza-se em tres blocos: desell\o!\ illlento de plojetos estratégicos; institucionalização 

da educação a distància no país; articulação do campo institucional e da sociedade civil 

Atualmente. os lllalS importantes programas que o I\II::C/ SEED desenvolve são a IY 

Escol,!. e o_Programa Nacional de Informática na Educação- PRQLJ'.!EO A TV Escola. no 

ar desde 1995. via satélite e para outras regiões do país. veicula programas educativlls e 

culturais destinados a aperfeiçoar c \alorizar o plOfessor e a enriquecer o processo ensino

aprendizagem. O Proillfo está sendo desenvolvido em parceria com os estados, com o 

objetivo básico de levar para alunos e professores da rede pública todo potellcial da 

infollllútica aplil·ad.t a l'dllcaçào 

" ... o MEC lança o primeiro edital pam a compra de 100.000 microcomputadores que, até 

março do próximo ano. dc\er;10 estar à disposiç;10 dos alunos de 6 000 escolas públicas. O 

orçamento total da empreitada - que inclui o Ireinamcnto de 15 000 professores espalhados por 

27 estados - é de -lXO milhões de reais. financiados pelo Banco MundiaL" 

( Veja. -l/O(,j')7: 10] ) 

o atual Ministro da Educação, Paulo Renato, no àmbito de seu ministério, tenta alavancar 

a educação fundanw!1taL através do hllldo de l\1alllltt.'llção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e clt: "alorização tlu i\lagistérin. l~gldame!1tado ptla Lei n° 912·+' de 

241\2/96 Algumas aç·('ies estão sc:lldo efcti\adas. lilll1P liberação de \.·erbas para pequenas 

reformas. distribuição do livro didático e alglllls casos (em àmbito municipal) de 

valorização profis~;ional Entretanto po(k-sc IK'I L:cbl'l que a "menina dos olhos" do 

ministro é. meslllo. a educação a distància E o que seria isto') Uma política pública. um 

Maria Bcmadclh Abreu \Iarques 
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programa educacional, um projeto. ou maIs uma ação para servIr de apoio pedagógico? 

Âssilll de/illl' () MiJli.,lr() 

.... traçamos uma estratégia de médio pra/o que contemplou. inicialmente, o uso da telc\isão 

como recurso para a atuali/.açüo de professores c para o apoio ao seu trabalho em sala de aula. 

O pró:-.:imo passo será a introduçiio do computador nas escolas públicas de pIimeiro e segundo 

graus TraIa-se entretanto de dois p.-ogramas totalmente distintos em seus oqjeti\ os. 

abrangência e mdodologia de implantaçiio. ( ) t\.lantida a atual trajetória - corrigindo-se 

todos os problemas detectados nas il\aliações trill1estrais - estou certo de que caminhamos para 

um caso e:-.:emplar de êxito lia implementação de políticas educacionais inoyadoras em nosso 

país." IGrifos da pesquisadora I (JB. Cademo Opinüio: I L 25/03/97 ) 

Como se pode ohservar, está clara a manifestação de êxito destacada pelo 1\1inistro. 

Reconhece, no le'.lo da repol1agerll, q1le alguns eslados lizeram UIll esforço maior para 

motivar os professores, mas apenas nove, entre vinle e três estados já atendidos e 

equipados, apresentaram percentuais de utilização superiores a 60%. Segundo a 

reportagem, os dados para a avaliação foram colhidos em apenas vinte e três escolas. Será 

representativa esta amostra, pesquisada pela equipe do Nepp/Unicamp ') 

Desenvolvimento da Educação nollnlSil é uma re\ista publicada em 1996, pelo Ministério 

da Educação e do Desporto, com objetivo de divulgar as ações do governo federal na área 

de educação. Pode-se observar, na página 64, as afirmações: 

--<;> atual gO\'erno tem feito um esforço para \ alO! iJ:ar o papel da educação à distància", na 

implantação de uma nO\ a cultura educacional. comprometida com a formação do educando em 

múltiplas linguagens e com a ampliação dos espaços educacionais e do conhecimento ( . 

Nesta perspccti\a. duas ações encontram-se em desen\oIYimento: TI' Escola e Proil/fiJ. ( ... ) O 

MEC aS~L1miu o compromi~so de e1e\ ar o nÍ\cl de capacitação dos professores do ensino 

fundamental da rede pública. para melhorar a qualidade das atiYidades desel1\·olvidas. ( .. ) ". e 

promO\'er () dcsemohimcnto da informútica como instrumento de apoio ao processo 

ensino/aprendi/.agem·· ( BR :\SIL I ')9<í: ()-l) 

.1' A e:-.:pressão educaç:)o a distància aparece algumas \C/.ç~ com acento grme em respeito ao te:-.:Io citado. 
entretanto o uso mais obsçn,ado rem sido svm o referido accnto. conforme algllll~ autores C0l110 Sacconi. 
!'-l_Q~s;1 ~in!!l1:ltiça. I <J'!(). P lX1 e TelTa (1I1,OI'I:íticQ gc (jralll:Hiql<J<J1. p. 1XX 
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Pcsquisando as a~(Jes lllalS recentes do MEC na 11/(',.,,('/, encontramos as paglllas, no 

seguintc clldell'\'o( IIllp //w\Vw Illl'l' gm 111/ ), '111(' ,IIIC\ílIl10S a seguir 

A educação a distància nào é uma novidade. Embora esteja ganhando maior visibilidade no 

atual governo, essa modalidade de ensino e de aprendizagem é bem antiga. Percebem-se, 

hoje, importantes ações desta forma alternativa de educação, ora utilizando os recursos da 

televisão (via satélite), ora usando computadores e a IJJll'/'Il(,1. 

A aula virtual, pelo sofisticado sistema de videoconferência, é utilizada, tanto na educaçào 

continuada de cxeclllivos, como cm cursos de mestlado e doutorado. Mais recentemente 

esteve scndo llsada. !lO Fstado til! I~io de .Janeil\). para a comunicação da Secretaria de 

Educação com os diretores , C!ll escolas-polo.1(. Atualmente, o equipametlto está 

praticamente sem liSO e, como j<i foi dito nestc trabalho, nem mcsmo as autoridades da 

Secretaria Estadual de Educação sabem de sua existência. 

Em texto disponibilizado na Iml'rI/l'1, ( junho de 1997 ) Waldomiro Loyolla e l\.laurício 

Prates, ambos do Instituto de Informatica da Pontificia Universidade Católica de Campinas 

- PliCCAI\1P- COll1entam a eVOhH;;I(} da Educaç;l(} a I>istància em três fases cronológicas 

Surgiu inicialmente a geração textual, que se baseou no auto-aprendizado com suporte 

apenas em simples textos impressos. Isto foi até a década de 1960. Em seguida surge a 

geração analógica, que se baseou no auto-aprendizado com sup0l1e em textos impressos 

complementados com recursos tecnológicos, como gravações de vídeo e áudio. Esta tàse 

ocorreu entre 19()() l' 1980 

Recentemente surge a geração digital, cUJO auto-aprendizado baseia-se em recursos 

tecnológicos al1<II1I('IIIl' direlenciadll~, (h 1Il0delllU' si:,tl'mas ele telecomunicação digilal l' 

'I, Obsen a <,:,1 o da alltUI<l -:111 ~":ll local de (r'lhalho. ('olégio b.\:.lJllal Hilario Rib,:iru em Niterói. Estado do 
Rio de Janeiro El1Ibora a g.rande maioria das escolas c faculdades particulares. c mesmo públicas. lIão 
disponham de tal recurso o mesmo é pouco ou nada aprO\ citado lia escola. pOI tot,t1 desconhecimento e t:lIta 
de técnico de apoio 
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vIa satélite, a alta interatividade. () custo cada \'ez mais baixo dos equipamentos e a 

acessibilidade das I cdes locais e I ClIlotas caracteri/alll a fàse atual da educação a distància 

Não sendo, como se pode ver, uma novidade, a educação a distància, como política 

governamental, é ainda pensada com sérias restrições, sobretudo no Brasil. Diversos 

fatores poderiam e'\plicar as gral1Lles dificuldades a serem enfrentadas na implementação 

de uma política publica de educação a distància, CIIl um país com problemas primários 

ainda não resolvidos A fàlta de capacitação profissional é apenas um dos problemas 

Realmente, enquanto o recurso utilizado for a tele\isão não há necessidade de treinamento 

da tecnologia, pOlénl para apertar 11 botão e disponibilizar o tempo para a gravação ou a 

simples recepção é preciso querer e ter tempo disponível. Aí está o nó górdio. Os 

professores não foram ouvidos em suas reivindicações, Não foi feito um diagnóstico nas 

escolas, os atores envolvidos no ambiente escolar não participaram do planejamento de tais 

programas da SEED/MEC. Não foi considerado () distanciamento entre as modernas 

tecnologias e o baixo nível econõmico e cultural da comunidade escolar. 

Certamente, esse distanciamento tcm aumentado a fàlta de confiança, por parte dos 

professores e da população em geral, com relação à efetividade de qualquer política 

pública, que pareça autoritária. Por razões históricas e conjunturais, as grandes tentativas 

de transformações sociais - reformas constitucionais e administrati vas, implementação de 

programas de governo ou de políticas públicas inovadoras - não foram capazes de criar 

contextos históricos em que o reconhecimento dos sujeitos fosse mútuo. 

A perpetuação do paradigma dominador/dominado e da racionalidade instrumental tem 

impedido o diálogo preconizado pela racionalidade comunicativa. Enquanto os parceiros 

desse discurso, protegidos em sellS gabinetes, não reconhecerem como iguais os OlltroS. 

abandonados em suas arenas escolares, a comllnicação será uniclirecional O uso da 

tecnologia não fàcilitará em nada este diálogo 

Assim, os atores, que deveriam estai envolvidos nos pmgramas, resistem ás inovações por 

insegurança e por re\'olta Aliado a tais tàtores, há um clima nebuloso no meio político que 
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parece desejar a manutenção do .\(([111.\ qllO, usando as propostas reformistas apenas como 

bandeiras de 1I1élJlljllli,II,:;ío eleitol eil iI .\ resist0ncia collservadora . à esqllerda e à direita 

lima por idolatl ai a lItopia estalaL olltra agarrada ao nacionalismo de fachada, tem 

impedido que as mudanças ocorralll além dos planejalllentos e da teoria. 

Com a relevància dada a esta proposta política do Ministro Paulo Renato, a questão 

deficitária da educação poderia seI atenuada, se buscassem conquistar a lealdade e o 

comprometimento dos sujeitos ellvolvidos em todas as etapas de execução do processo. 

Como afirma 1\10tta, Professor da Escola Brasileira de Administração Pública .~ 

EBAP/FGV, "o apelo à lealdade e <l llIissão torna-se () I~ltor de coeS<lO ou agregação entre 

os lllcmbms da org'lIli/.ação" 

As organizações publicas estão, ainda hoje, sendo administradas de tc)(')ua autoritária e 

burocrática, selll ulIla visão estabeleciada li 1'/"/(11'/ e sem uma missão compartilhada por 

seus membros l r m organismo depende de cada uma de suas células e moléculas para ser 

completo e ter fUllção no todo. Assim, a administraçào pública nào precisa ser autoritária 

para coordenar seus órgãos. O pl esidcllte lideI a () orgamsmo, direcionando-o, sem, 

contudo, coma ndá Ip 

Dentro dessa premIssa, o atual governo, iniciado em 1995, alinhou algumas diretrizes 

básicas para a Educação, como a melhoria do Ensino Fundamental, a valorização e 

capacitação do magistério, expansão e melhoria do Ellsino Médio e Tecnológico, avaliação 

do Sistema Educacional e a difusão de práticas e metodos modernos de Gestão no àmbito 

do Sistema Educaciona'P 

o governo começa a perceber que a educação precisa ser administrada e que as escolas não 

devem ser dirigidas. l' sim , gerellC'i(jd(j~) \ idéia de gestão edllcacional aponta paI a tInJa 

mudança na cullllJ~1 l>,.OLII que Sl'~:ll\ a lendencid lill,:,,!I" da autol111mia administlati\ iI e 

em pOllCO tL'llIpO pll'pal ada pai a 111 Olllll\ L'I llllla dl'lll\lll aeia Illai~; legitima, na medida ('lll 

que a soberania pupular impuser sua t'(}fça e sua \OL 
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(.: preciso, para qllv i;s<l ocnrra, P('/I',;II e~,tratcgicallll'Jllc, agir com eficiencia c não perder o 

rumo - a meta precisa ser atingida Agora, a questào básica será de competencia dos 

gestores e administradores, na implementação de seus próprios projetos. Pode ser que a 

competição faça nascer uma escola publica mais pública. E a educação a distância poderá, 

na realidade, ser considerada um caso de sucesso No momento, fazer tal afirmação, 

certamente é uma atitude precipitada ou irresponsável 

Como política pllhlíca. os atuaís I'IOgrall1as de educação a distància, da SEED, não 

representam propostas llJilagrosas mas podem transformar-se em forte alavanca dor do 

Sistema Educacional Brasileiro. TlIdo dependerá da capacidade de tornar efetiva a gestão 

estratégica desta política educacional. no interior das escolas, não em gabinetes, Sem ser 

aceita no ambiente escolar, a proposta torna-se uma intrusa, com cara de visita indesejada 

6.2. () Caso tia TV Escola, IlO Estado do Rio de Jalleiro - 11m caso tle estudo 

rudo.\\rlo ig/lais. Jlul'élll alg/lns silll IIllli.\ Igllais do q/li' 11/1(1'11.1'. 

Omdl 

o programa TV ESCOLA tem recebido especial atenção por parte do atual governo e 

repres~nta, portanto, para quem trabalha na área de educação ou de gestão educacional, 

um especial aliado de apoio pedagógico e um imp0l1élnte caso de estudo. 

o Programa 1\· I ~Lula e 111lI cOlllple.\O de a~~(}(', tcle\isi\'as (kstinadas à capacitação 

docente e à ampliação du acesso dos alunos às 110\ as informações O referido prograll1a 

organiza-se em tOlllO a lIlll callal de tele\ isào. e:\dllsi\ o para educaçào, cujos sinais são 
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gerados pela fundação Roquette Pinto para o satelite de comunicação Brasilsat-I e 

transmitidos, ~111 cill'llit() /ix:l!"do pai" lodo () pais 

o programa tem por meta fornecei a todas as escolas públicas de ensino fundamental um 

kif composto por uma televisão, um videocassete, uma antena parabólica e uma caixa de 

fitas VHS, Para tanto, o MEC, através do FNDE, transferiu recursos financeiros da ordem 

de R$1.500,OO por escola, destinado à aquisição do equipamento,( Página da \Veb, 

Pesquisa da Unicamp, Illternet ) 

Estudos já realiz.ados demonstram que, considel ando a habitual lentidão com que se 

desenvolvem os plllgralllas ccntrali/ados pelos Últúios fcderais, roi rilpida a transfclellcia 

dos recursos kderais para os di \ crsos entes fedel ados, chegando com uma incrível 

agilidade às escolas publicas, A chegada e conseqüellte instalação dos equipamentos pode 

ser considerada uma ação bem sucedida e descentralizada, o que comprova a possibilidade 

de outras ações de caracteIÍsticas semelhantes, 

Desafios de out ra OI dem são diagllust icados na i mplcmentação do Programa TV Escola, 

Considerando a IIdtllrcza inovadol a do programa e a necessária mudança de hábitos na 

rotina escolar, este novo meio introduz, na grande maioria das escolas públicas do país, um 

apoio tecnológico moderno e de grande aceitação popular, 

Nas escolas grandes dos maiores centros urbanos. o programa não traz grandes novidades, 

já que tanto protessores quanto alunos convivem, nas escolas, com a mesma tecnologia, 

restringindo-se a novidade ao conteúdo da nova grade disponibilizada, 

o maior desafio a ser enfrentado na implementação de mudanças diz respeito às atitudes 

reacionárias dO'i pl ntbsOlcs frenlL' as i novações ti ansfonnadoras de sua rotina pedagógica 

Equipar as escola:.. l lima ação de tlllldaIllC'ntal lIC'cessidadc. pon;m a preparação c!u CDI po 

docente para o uso das 110\ as teCIl( d, '!-Lias deve alltC'cedC'r a qualquer programa, 

As tecnologias educaciollais que cOlllcçam a ser usadas em escolas públicas resultam. de 

ceI10 modo. de I1Iuitas experiências realizadas pelos governos estaduais e federal, há 
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muitos anos, como os programas \ fillCFra, Saci, I"elecursos e, mais recentemente, Um 

Salto para o Futuro. produzidos pela T\'s educati\ as 

"Para quem não sabe, as TVs educativas formam a terceira maior rede de TV do País." 

Essa informação é da Diretora de Tecnologia Educacional da Fundação Roquete Pinto, 

professora Márcia I cite. E acrescenta 

.. Apesar de já ha"cr ocorrido muitas muda/l(,::Js dentro das TVs cducatÍ\as e em sua 

progral1laç:l11. os profissiOlwis da :'Irea tcm que discutir e pensar a educação no scu sentido llIuis 

amplo. compromctidu com a construçào da cH.bdania e com u ética." (O DIA. caderno 

Educaç:l0. 1.+1 10/97: 5) 

Em entrevista realizada no DEMECiIU , por sugestão da professora Márcia Leite, algumas 

informações relevalltes foram colhidas Além da el1tl('\ ista, revistas e documentos. cedidos 

na ocasião, senir31ll de t()J1te para este trabalho. 

A educação a distància tenta chegar às escolas públicas do Rio de Janeiro C0ll10 um 

programa de apoio tecnológico do 1\ IEC. Segundo documento elaborado pelo DEJ\1EC/RJ 

- IV_Escola llm !~'itl1gº-J~relimillmJlº Rio --º~ .!(ln~jro, o /vfinistt!no da Edllcaçâo e du 

De,\portu, consideraJldo como lima de suas prioridades básicas o reforço ao l'.;nsillo 

Flllldamel11al, vêm realizando desde setembro de 1995, () Programa TV Escola, canal de 

televisão exclusim, ria satélite, com () o~ietil'o de promover a capacitação e atualização 

permanente dos prr!lessores e apoiar () trabalho em sala de aula. Para viabilizar tal açào, 

através de recurso.\ do All~'(' e do FUlldo NacioJ1al de lJeselll'Olvimento da EducaçtlO 

(FNDh) , as escolw com mais de cem alullos matriculados l10 ensillo fUlldamental 

receberiam, /10 allo de /995, o kitlecl1olúgico básico ( uma antena parabólica, um aparelho 

de TV, um videocassete. um suporte para TV e video e um conjunto de 10 fitas VHS), 

para captar e gral'llr as trlll1.wllissiJes. 

Com três horas de <111/"(/\ tio e ql/Ol/o l'l/lis.\{)CS dilíllll.\. (( prograJlIa\'óo da rr /;.:.\cola "iso 

ampliar e ({primo/uI" ()\ COl1hecl/JIcJ//oS dm p/'{!ln.\/)Jc\, que ta/JIhél11 podem utilizar sel/s 

cOl1teúdos para () cJ/J'/ljllccimell1o dils ((Iil'idadc.' (()I/l o,,; alullos ('111 slIla de aula. () "''-;t 
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lecllolúgic() peJ'JJlIle ulllda u gl'([\,(l~a() de progra/l/us das 11 \. Fdllcatiras de il11eres\L' /llIra 

() /rilhall/() /)ec!lIglíg/((/. 

L~'/e lenmlamelllu prelimillar sohlL' li sil/laçâo da n' J'~·.'L'()la em oito m/lnicípios do !.,'stado 

do Rio de Jalleiro - avalia o texto destaca pril/cipu/mellle mpectos gerais que lIpoll1am 

para li lIecessidade de il1lple/11elllOI lima dÍl'ulga~'"o cOl/sis/ente a I'e'\1'eito desta proposta 

educatim. lll11a I)rimeiro apre(ÍlI("ào das i/~t(ml1(/~'Des colhidas ( e/11 ellcol11ros e 

H'ol'kshops IIOS 111111licípios ) rel'e/ulJI (//le () programa (lÍl/da é pOIlCO cOl/hecido e por isso 

/leio se CO/ls/illll em recurso pedug()gico illcOI!}()rudo ti prática escolar, pelo mel/os. nas 

vime e cillco escolas I'isiladas, fiOS J/1l11licípios de .. llIgra dos Reis, 8e(ford Roxo, ('aho 

A leitura do referido documento, publicado em abril de 97, revela ul1la realidade que, de 

certa forma, já ela percebido pela autora deste trabalho: ou seja, grande parte das escolas, 

no Estado do Rio, recebeu o ki/ e não instalou, ou. pior ainda, instalou e não tem feito liSO 

regular do equipamento e do programa. A falta de preparação e de sensibilização dos 

professores para o LISO dos programas da TV Escola cria dificuldades que, na realidade, não 

existem. 

Os resultados apresentados no trabalho revelam que dos 16 municípios selecionados, 7 não 

receberam recursos para aquisição do kil, Entre os 712 professores do ensino fundamental 

das escolas visitadas_ apenas 78 ( 10,95% ) utilizavam a programação da TV Escola e 

dentre as 25 'escolas selecionadas, 14 (56% ) informaram que o equipamento não estava 

funcionando. Em relação à assistência da programação da TV Escola, das 39 respostas 

obtidas, 17 ( 43.58% ) revelam que ela não é assistida. E ,ainda, as informações relativas 

ao nível de aceitação da programação indicam que entre as 75 respostas ohtidas, 53 

indicavam jamais tel a'.sistido a '1 \. I ~,('()Ia 
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61 Aceitação da programação 

O Assistênciaà programação 

A revista TV Escola_ em edição especial (dezembro de 1997: 11-19) destaca, na capa, a 

seguinte manchete SINAL DE Sl JCESSo. A reportagem apresenta resultados da pesquisa 

Nepp/Unicamp, coordenada pela professora e cientista política, Sônia Draibe, que enfatiza: 

"O desempenho do programa está em um patamar mais alto do que imaginávamos. O que 

mais chama a atenção é que a maioria já está tàzendo o programa funcionar. Quase dois 

terços das escolas em que o kit fill1ciona já estão gravando. Isso é um sucesso." 

Questionar uma pesquisa de tal \ulto é, cientificamente_ impossível. Defender uma idéia 

diferente_ seria_ se lIào Illlldamentada em outra pes<]llisa igualmente científica, U/lla opinião 

sem fundalllcnto () qlle fel/cr_ elltàu_ sc_ na verdadc, a.., poucas escolas cOllhecidas (ou das 

quais se tem int<)IInaçües seguras) estão entre 39~ o das que não gravam programas da TV 

Escola. 
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o universo da pesquisa citada engloba -t 1.979 escolas urbanas, 77,5% destas escolas têm o 

kit e 61% destas cscolas làzcllJ gravaçf>es (olllparando com a pesquisa - estudo 

exploratório dcscl1\oh·ida pelo IlLI\IFC/IU, podes,' ()bservar IIll1a grande diferelH;a 

Por que razão estarão as escolas do Estado do Rio de Janeiro mais des1l10tivadas do que as 

outras do Brasil" Por que, mesmo nas grandes unidades de ensino, os impactos dos 

programas da TV Escola não são ainda percebidos pelos professores e pelos alunos') Seria 

interessante verificar se não são casos de exceção. as experiências divulgadas com tantas 

cores pela revista T\' Escola 

Antes mesmo de entre\ istar um tccllico do DEI\1EC/R.L de ler todo o material fornecido 

( revistas, jornal, textos ), de pesquisar na IllIemcl, de consultar os siles da SEED . do 

Canal Futura e diversos outros documentos, já ha\ia a percepção de um outro "nó górdio" 

38no meio de toda essa busca. O Estado do Rio parou no tempo? A SEE não coopera com 

o governo federal. não se compromete com o programa da TV Escola " 

Embora seja constatado em documcnto interno do DEI\'1EC/RJ que a a TV Escola é Ulll 

recurso pouco cUllhccido e quc li,!\) houve sulicicnte sensibilização e divulgação do 

programa, a pesquisa nacional aferiu resultado diferente Esta discordância leva à crença de 

que a falha pode estar restrita a algumas regiões, inclusive à região fluminense. É preciso, 

portanto, rever as açõcs da SEE e dcscobrir o entrm e da educação, no referido estado. 

Durante a pesquisa de campo, que fundamenta essa dissertação, foram ainda entrevistados, 

além de professores. alunos, diretores de escolas. o Secretário Municipal de Educação, 

Professor Plínio Comte Leite Bittencourt, de Niterói e a Subsecretária Estadual de 

Educação, Professora Lia Faria. 

o Professor Plíllio I \'Ilt:. qlle é tallllklil tlllpres;u i( I da ;11 ea edllcaciollaL nl) município 

Colégio Plínio I.eite l' a chamada (;lli\CISidade Plílll\l I í..'ite UNIPIINI Illlcla lima 

,~ Esta e:\pre~são foi usada pcta anterior S,'í..'r..:t:íria ue EUUí.."lí,:ão uo Estado do Rio de Janeiro. Wl artigo 
publicado pclo jornal QJ:JLOBO ( 30/11 i'J'i ). ao referir-se ,J \aloril.ação do professor como o problema 
central a ser "desatado" . antes de qualquer outra ação com objeti\ o de melhorar o ensino. A eópi<l do artigo 
foi cedida pcla própria autora. em cópia. sem indicaç,io de rxígina. 
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gestão inovadora no sistema educacional de Niterói, com apOIo de grande parte dos 

profissionais da rede Segulldo sua opinião, em entrevista para este trabalho, o Programa 

TV Escola atende llIe1hor às regiões afastadas dos grandes centros urbanos, onde são 

escassas as oportunidades de capacitação profissional 

Para a rede municipal de ensino de Niterói, onde a maioria dos professores têm graduação 

e pós-graduação, m programas da TV escola servem apenas de apoio e não são 

regularmente utilizados, mesmo que sejam disponibilizados pela Fundação Municipal de 

Educação. 

Além disso, a Fundação tem proclIrado capacitar professores em parcena com outros 

estados ou países. estimulando intercâmbios e trazendo especialistas para ministrar 

seminários, cursos e diversas atividades pedagógicas e de gestão Durante as visitas às 

escolas foi confirmada essa declaração, sendo que os professores ainda consideram escassa 

a oferta de cursos e treinamento. 

Com o trabalho de campo, nas escolas municipais e estaduais, tlJi observado um elevado 

nível de desinteresse dos professores pelo Programa da SEED. Menos de 10% dos 

professores procuram ler a revista TV Escola, e raríssimos são aqueles que já gravaram ou 

fizeram uso, para si ou para seus alunos, de algum programa da grade da TV Escola. 

Procurando descobrir a causa desse desinteresse, foram levantados, por meio de entrevistas 

e dos questionários. alguns tàtores que interferem na motivação dos profissionais: fàlta de 

tempo, falta de sensibilização para o uso do programa, revolta contra decisões impostas 

sem estudo das necessidades locais. 

Observam-se, em muitos profissionais, atitudes de grande rejeição até mesmo no momento 

de responder o questionário Para conseguir colaboração, é preciso esclarecer sobre a 

pesquisa, desvinculando-a das instituições públicas oficiais. Percebe-se, dessa forma, que 

os profissionais ligados à educação perderam totalmente a confiança na administração 

pública, no Ministério e nas Secretarias de Educação 
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Comparando a observação feita, destacadamente nas quatro escolas públicas de Niterói, 

todas com mais de SOO alunos, com a pesquisa da Professora Sônia Draibe, publicada na 

revista TV Escola cdi<.~ào CSI)L'l'ial de dCJ:Clllblo de 19(n -, cOlllprova-se Ulll desvio 

estatístico no município observado 

Os atores envolvidos no cenário da educação pública, sobretudo os da rede estadual, como 

foi observado durante encontros, reuniões e \l'orkshojJ.\, estão com um grande problema de 

auto-estima. Alunos, pais de alunos, funcionários. professores e até mesmo os diretores 

sentem-se impotentes enquanto objetos ou agelltes de transformação social Estão 

desorientados e sem perspectivas de avançar na direção correta. 

A falta de esperança produz uma inércia crescente, um desinteresse "virótico", que \em 

enfraquecendo não apenas os protl:ssorcs, mas todos os atores ligados ao ambiente, onde 

sobrevive a população pobre, cliente das escolas publicas. 

Mesmo no interior das escolas municipais observadas, que inegavelmente estão mais bem 

equipadas e melhor assistidas, predomina uma expressão de cansaço. Os professores 

chegam a sentir revolta com o fàlo de constatarem o desperdício do dinheiro público com 

livros didáticos inadequados, com publicações que mascaram a verdade, com propagandas 

desenhadas para criar uma ideologia de falso sucesso. 

Todos percebem que o problema maior da educação não é a falta de verbas, mas a fà1ta de 

transparêncià, a tàlta de democratização dos recursos, a falta de uma política que prestigie 

o professor, 

As verbas do Fundef liberadas no atual governo federal, têm ajudado as escolas a saírem 

do poço em que C':-.ta\ am ma:-. ailllld Iitltall1 !C'ClIl ',Ih " ll1uito esllll\'(l para tornaI dignu () 

espaço público Existe unIa OUI<.WI aeia 110 colltrok dus recursos recebidos pelas e::,cdlas e, 

na realidade. a Dil eçàll decide. (11th 11 itall(llTlcntc ('(llllll lIsar us reCursos. Poucas sào as 

escolas estaduais onde c\:istellL na !lI ática. COlll\! l:llllstam 110S documentos, o Conselho 

Escola-Col11u ni cl<tdc 
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As carências fisicas e humanas estão a exigir mais atenção e mais verbas de investimento 

na recuperação do espaço público e ensino Investir apenas em programas administrados 

pelo MEC é o mesmo que centralizar ações quando a tcndcncia atual mostra a 

descentralização como melhor caminho político. 

o Programa TV Escola, segundo pensamento da maioria pesquisada, pode ter sido bem 

planejado, mas tem sido mal implementado e mal avaliado, nas escolas observadas. Há 

escolas recebendo pela segunda vez o kil lecl1o/()gico, no entanto não se promove uma 

única ação no sentido de incluir no kil um técnico implementador do programa Não se 

cobram relatórios das ações, atas das reuniões e não se liberam os recursos humanos 

necessários ao sucesso de qualquer ação inovadora 

Nas escolas do Estado do Rio de Janeiro, a maIor carência observada é a fàlta de 

profissionais. É prática comum nestas escolas aprovar turmas inteiras, sem que os alunos 

tenham aulas de disciplinas, como Física, Química, Biologia ou Geografia. A escassez de 

professores traz para os alunos um prejuízo impossÍ\ el de ser resgatado. 

Nos questionários li pesquisa, as respostas dos alunos indicam total desconhecimento da 

TV Escola. Menos de 5% dos alunos, todos com mais de 13 anos, perceberam a exposição 

dos cartazes com a programação da TV Escola. De 592 questionários distribuídos, apenas 

152 foram devolvidos e destes somente J 06 ( 17, 9~'Ó ) foram completamente respondidos. 

Na avaliação dos recursos e serviços oferecidos pelas escolas, o maior índice de aprovação 

foi o da Merenda Escolar, seguido do Livro Didático. Outros recursos/serviços, como 

biblioteca, sala de \'ideos, quadra de esportes e computadores, não foram destacados pelos 

alunos, e menos de 3 ~ ó dos alunos tàzem uso regular de qualquer um deles. Com relação à 

quadra de esportes. os alunos. da rede municipal revelaram maior uso regular. Os alunos da 

rede estadual usalll li quadra de eSI)()1 tes apenas pai a a~ aulas de educação física 
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6.3. Programa Nacional de Informática - pro;,~ro 

o que C{lr{/( Icrial a socict!m/1' Icc !lucrótica Jlao (; u hOIllClII escrm'o, (I hO/JIem SC11'O da glcha, () 

hOllle/ll ,\lÍdi lo, //Ias o Ilclo-hOlllelll, (Í hO/llclI/ ri:'du:::ido a alllrlma(o, ri engrenagem de ulIla graJlde 

lIIáquina da (llla/lu/o cU/lhcce 1/1'111 (J /illlciuJllllllc!llIl/l(,/11 afinalidade. 

linhbin 

o Proinfo está sendo desen\'oh'ido pela Secretaria de Educação a Distância - SEED/I\1EC -

para introduzir a tecnologia de inl(mnática na rede pública de ensino. O Proinfo abrangerá 

o ensino fundamental e médio e terá , em cada unidade da federação, Núcleos de 

Tecnologia Educacional _. NTE -, com estruturas descentralizadas de apoio ao processo de 

informatização das escolas. 

Em sua prImeml etapa - biênio 19\)7/98- está prevista a aquisição de 100000 

microcomputadOl es para serem distribuídos nas \inte e sete unidades da federação. 

Concebido e desellvolvido COI1l gl alicie participaçãu de educadores e pesquisadores, o 

Programa será implementado dentro de estratégias e ações participativas, em regime de 

parceria entre o MEC/SEED e os governos estaduais ( Secretarias Estaduais de Educação e 

Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação - CONSED ) e governos 

municipais ( Secretarias Municipais de Educação e União Nacional de Dirigentes 

Municipais de Educação . UNDll'vIF) 

O Programa tem os seguintes objetivos: 

• Melhorar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem; 

• Possibilitar a criação de uma nova ecologia cognitiva nos ambientes escolares mediante 

incorporação adequada das no\as tecnologias de inf<')['Jnação pelas escolas; 

• Propiciar uma educação voltada para o desemolvilllento científico e tecnológico; 

• Educar para uma cidadania global numa sociedade tecnologicamente desenvolvida. 

Algumas diretrizes estratégicas detinidas são: 
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• Subordinar a introdução da infórrnática nas escolas a objetivos educacionais 

esl,ahdccidll:; pC'los sc!o/es cOlllpelclllcs; 

• Condicionar a instalação dos recursos informatizados à capacidade das escolas para 

utilizá-los - demonstrada através da comprovação da existência de infra-estrutura f1sica 

e de recursos humanos à altura das exigências do conjunto hardware sriftll'are que será 

fornecido; 

• Fomentar a mudança de cultura no sistema público de ensino de I ° e 2° grau, de forma 

a torná-lo apto a preparar cidadãos capazes de interagir numa sociedade cada vez mais 

tecnologicamente desenvolvida 

As principais ações previstas para o Programa são 

I, Mobilização e :\desão~ 

2, Capacitação de recursos humanos: 

3, Implantação dos NTEs; 

4, Definição das especificações tt~cllicas: 

5. Organização do processo licitatório de bens e ser\, iços; 

6, Acompanhamento e avaliação, 

Para o biênio 1997/98 eram previstos I UOO multiplicadores, 6,600 técnicos de Suporte 

para as Escolas, 25,000 professores capacitados e 100000 Sistemas de Informática 39 

Os sistemas de informática educacional somente serão instalados em escolas que tiverem 

seus projetos aprovados pela COll!Ü:l~~O Executiva de Informática na Educação de seu 

estado e que comprO\'arem condições de utilizá-los: existência de infra-estrutura fisica 

( eletricidade, espaço e segurança) e de recursos humanos capacitados para assegurar seu 

uso individual. 

Para a Secretaria de Fducação a Distância, a crescente e irreversível presença do 

computador - dos reclII sos de inforlllat ica de um modo geral - nos mais corriqueiros atos 

da vida das pessoas tornou indispensá\el, como ação de governo, a informatização da 

'" Ler maiores detalhes no ,ilc da flllemi'1 ou na Rç\ista ªrª-silcira ele Educação a Distància. Rio de Janeiro. 
Ano IV. n° 1\ . pp. I ~ - 17 
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Escola Pública. IJma decorrência da obrigação do poder público de diminuir as dilérenças 

de oportunidadc c Itlllllaçào entc o" alunos do sislcllla público de cnsino e os da Escola 

Particular, esta cada vez mais informatizada 

As ações previstas pela SEED inselcm-se num contexto político-pedagógico mais amplo, 

no qual se situam, entre outras li\ ro didático, parâmetros curriculares nacionais, TV 

Escola, educação a distância, valorinH;ão do magistél io, descentralização de recursos para 

escolas e avaliação da qualidade educacional. 

É. portanto, vital para a sociedade brasileira que a maioria dos indivíduos saiba operar com 

as novas tecnologias da informação Isso só poderá acontecer se as políticas públicas do 

MEC, sobretudo aquelas desenvoh idas pela SEFD, forem implementadas com a 

responsabilidade exigida pela situação de necessidade das escolas públicas. 

Com a pesquisa de campo, foi aprofundada a pesquisa documental deste programa. Até 

agora, o que se conhece do assunto está restrito às divulgações oficiais e uma única 

reportagem já citada O programa, no Estado do Rio de Janeiro, parece estar em tàse 

bastante embrionária. desconhecendo a autora qualquer experiência do Proinfo nas escolas 

públicas do município de Niterói. 

Pesquisando na Internet no site do Proinfo ( hllQJ!www.proinfo.gov.br ) dia 03/03/99, 

via-se destacada a manchete: Pre~idel}tejnaugurou o primeiro laboratório do Proinfo. A 

notícia que se seguia informava que o Presidente FHC, acompanhado pelo Ministro da 

Educação e outras autoridades locais, inaugurara no dia 22 de fevereiro, em Vila Velha 

(ES), o primeiro laboratório de informática instalado pelo Proinfo. 

Comparando conl as informações (díliais citadas neste trabalho. constatamos qw: II 

programa está bast ali 11: a trasado L :,U1\ a pl c\·ista <l [CIII<.:'ssa ele IO() (lUO computares até o 

final de 98. instalados enl bases denominadas Núcleos de Tecnologia Edllcacional (NTI:), 

com 1000 professores/multiplicadores capacitados, 6 hOO técnicos c 25.000 professOles 

capacitados Estes Illlll1erOS le\·am a supor a existellcia de mais laboratórios já em uso nas 

escolas. Além disso. o jornal () Globo dcnullcia\a. UJII1 foto, qlle aqllela inauguração l't a 
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simbólica, já qlle a escola nào posslIía mais do qlle lima linha telefônica e não havia, ainda, 

prolcssor ou técnico capacitado, para colocar Clll a\:no os computadores instalados 

A tabela reproduzida a segUIr, publicada na revista TV Escola, de agosto/setembro de 

1999, não esclarece sobre' como os dados apresentados mudaram ou não a realidade escolar 

e a qualidade de ensino. E, pior ainda, não apontam nominalmente as escolas beneficiadas 

com recurso, para que as informações possam ser verificadas As pessoas precisalll de 

mais dados para acreditarem no sucesso do que não H~em . 

__ ~'~r _. 
~. '- >,.,."",.,.,,_ '_"r ,< '~,,," ••• , .... ",,,., •• ~.~' •• , ............ __ ,,. o,c>, , _, ,·.r ~ •. _." '~"""<~_'''">''''> '"' ~ .~" ... - .... - " ..... ", .. ' .. ,~ ... -

N.ímeros do Proinfo no I)aís '" até agosto 
-~-~~-"-"*'~--_ ... _-------_ .. _-"----......--.... -~ .. ,~r ... ~~PO __ '_"'~' - _._-

880 municípios 

2.646 escolas 

219 NTE 

29.748 micros 

1.419 multiplicadores capacítados 

20.557 professores capacitados nas escolas 
-'._~_', .. ,~_ .. _-_.~>,_._----~" ... , ...... _ ... __ ... _--~-... ,~ .......... -~-._-------_ .. .. .. _----

Aqui, nada melhor do que deixar para o leitor a taretà de refletir sobre a educação a 

distância como mais um fenàmeno da modernidade, assim como a globalização. Não se 

podem evitar os fenàmenos, por mais que mereçam críticas e desconfianças. O que se 

pode, e se deve fàzer, é aproveitar as vantagens de tais fenàmenos 

A tarefa, daqui em diante, é comparar os argumentos até aqui apresentados, da pesquisa 

bibliográfica com a realidade da sala de aula, com o seu ambiente de trabalho cotidiano, 

mantendo o distanciamento exigido de um pesquisador 

Na revisão da literatura foi esboçada lima ::.íntese das informações encontradas em livros, 

periódicos, revistas especializadas, artigos acadêmicos e textos atuais disponibilizados pela 

InterneI. Foi obsenado, durante a pesqllisa, que a FI\J) desenvolve-se, no país, em ritmo 

acelerado, enqlla nt u os progra ma s I V Escola l' Pl()i n 1'0 não apresentam, ai lida os 
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resultados desejados para a melhOl ia de qualidade do enSInO público. Tudo indica que 

indcpcnde apl'JI;j', dm I:llo/c', n( )JI()Jllic()s ;1 qlJeslau do sllcesso Oll li acasso de uma polil ica 

pública. 

Qualquer tecnologia tem custo alto, exigindo constantes substituiçôes e renovações. O 

treinamento, a manutenção, o material usado, tudo é caro para aqueles que dependem, 

exclusivamente, dos recllfsos públicos, entretanto a vontade política e o engajamento 

coletivo são decisivos no momento da execução e da continuidade de qualquer programa 

ou projeto de amplitude lIacional 

A seguir, os resultados da pesquisa de campo poderão confirmar, ou não, na literatura e nos 

documcntos, os dados levantados lIeste estudo teorico No decorrer da pesquisa de campo 

foram investigados, entre os atores sociais da comunidade escolar, os impactos da TV 

Escola e do Proinfo na qualidade de ensino, na capacitação dos professores e na 

modernização dos recursos pedagógicos. 

Este capítulo procurou enfatizar as ações mais recentes do MEC, destacando os objetivos 

dos programas TV Escola e Proinfo e os resultados alcançados, segundo a versão oficial. 

Foram, aqui, antecipados alguns dados das entrevistas, para que o leitor pudesse comparar 

a avaliação oficial com as percepções dos atores envohidos nas comunidades escolares. 
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7. A PESQUISA DE CAl\1PO 

Este capítulo apresenta o detalhamento das atividades realizadas durante a etapa da 

pesquisa de campo. Foi decidido usar como amostra duas escolas municipais e duas 

escolas estaduais, todas localizadas no município de Niterói. 

Para melhor caracterizar a amostra. as escolas escolhidas diferem bastante entre si, estando 

sempre uma delas melhor localizada do que a outra A importância da localização dá-se 

pelo fato de dctinir. implicitamente. o perfil de cada comunidade escolar. Assim. lima 

escola de periferia é mais pobre e sujeita à violencia e à rotatividade de professores, 

enquanto as escolas mais centrais atendem a alunos de classe média e costumam ter 

professores mais estáveis. 

7.1. As Primeiras Elltrevistas 

f)ehlll \(l de 1/111 /Il'lIsi I de ji.\IOllo/lti a ex/ema. //1/1'1 a 1II11 O/ltro /l1'l1.\i/, c/e enlaces profilllc!OS, 

ainda i//()P,III/O, 1'01' c!es('o!mr. () 1I/00'i!IWII/O, 1)(Jr/I7I1!O, seria de descida às fimle.\' gellllil/as, 

aillc!iI/'ll/'cI.\, fl(/ra captar os ,l!.,'/'IIICS de rt'/wI'aç'c/o, rl'/O/llllr esse Brasil subjacente", 

Haul Bnrr 

A 
busca de informações, em sua fonte. determina que sejam consideradas de 

fundamental importància. as entrevistas com pessoas de reconhecido saber 

relacionado ao objeto da pesquisa. [)estalle, foram e~;colhidas pessoas de 

destaque nas secretarias de educação e em repartições públicas relacionadas ao tema da 

pesqUisa 
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A prImeIra entrevista foi feita por indicação da Professora lVlárcia Leite, da Fundação 

Roquete Pinto, COIll rqllcsl'ntalltc do DLl\lITlRl c ~>cu objeti\'o era conhecer a \is~\() 

oficial - e mais abrangente - a respeito do Programa TV Escola. 

o encontro aconteceu no Palácio Capanema, em novembro de 1998. O DE1'vlEC/RJ 

funcio,na no 7° andar do prédio - no momento da pesquisa havia obras no local - e as sllas 

condições fisicas e humanas deixavam muito a desejar A pessoa, com quem foi marcada a 

entrevista, não pôde atender. passando a tarefa para um representante 

Foi permitido o uso do gravador e a entrevista foi bastante informal. Durante a conversa, o 

entrevistado, um tllllcionário do DEf\1EC, esteve bem à vontade e falou sobre as 

dificuldades encontradas pelo órgão 110 acompanhamento do programa. Disponibilizoll o 

trabalho de avaliação já desenvolvido por eles, cujos comentários f()ram citados no texto da 

dissertação. 

Não foi percebido, durante a entrc\ista, grande interesse daquele órgão pela entre\ista, 

nem mesmo um grande entusiaslI10 pelo programa TV Escola. Os demais funcionários, 

dispersos em SItas mesas, com crsa\ am entre si e poucos concentravam-se em seus 

afazeres. O entrevistado considerou ser responsabilidade das secretarias de educação a 

execução e o funcionamento do programa. 

Em seguida, f':Ji marcada entrevista com a Secretária de Educação do governo Marcello 

Alencar, Professora Ana Galheigo A entrevista foi desmarcada e não houve outra 

oportunidade, durante aquele governo. Dessa forma, no mês do julho de 1999, no governo 

Anthony Garotinho, houve nova tentativa. 

Nessa ocasião, a l'lltlc\·ista não Pllt!l se feita com () Secretário, Doutor Hésio Cordeiro, mas 

foi marcada CUlll d SlI!J:-;ecrctál id. I)rore~sora lia I ai ia Esta t~lltl evista foi remarcada, 

sendo transferido u local de ellulIltlll para () (ollsclho Estadual de Educação. lia ,\\. 

Erasmo Braga, 118, I ()O andar, ollde de fato aconteceu 
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A Professora I.ia Fal ia_ que deixou recentemente a função de Secretária 1\1unicipal de 

Educação de Nill'I()i l()i 1I11lil() gcnlil e iniciolf a elllrevista COIl1 IIIlJ resumo histórico·· 

político-cultural, descrevendo a evolução do Estado do Rio de Janeiro_ para contextualizá

lo, afinal, no cenário contemporàneo. Aponta, como causas da degradação do ensino 

públicÇ> no estado, fàtores ligados às transformações ocorridas no Rio de Janeiro, que passa 

de Distrito Federal à capital do Estado da Guanabara, para então tornar-se capital do 

Estado do Rio de Janeiro 

Segundo a entrevistada, assim como sua capital, o estado perde prestígio político e tem sua 

economia empobrecida. O Estado do Rio de Janeiro assume uma grande e diversiticada 

rede de escolas, não tendo recursos t1sicos e humanos para mantê-Ia. 

A entrevistada alirma ha"er uma l()tal degradação na I ede de ensino estadual. Deslaca sua 

experiência de 35 anos_ 110 magistelio publico_ prill~'ipallllente em cidades do interiul_ onde 

considera bem melhOl a qualidade de vida Conkssa sentir-se_ ainda_ perdida em meio a 

confusão encontrada em sua secretaria Critica o antigo governo- que pertence a outro 

partido político· _ mas diz compreender a atual .- catástrofe "_ em que se encontra a 

Secretaria de Educa~·ào. porque a e~l'lllha de gO\ clIladores e secretários cariocas, ou seja_ 

com experiência de vida urbana, nào contribuiu para a necessária visão descentralizada e 

municipalista de gestão pública. 

As declarações da Professora Lia dão a entender que a administração do Estado do Rio de 

Janeiro enfrenta grandes dificuldades gerenciais com () número excessivo de escolas de sua 

rede: "Se os municípios assumissem, prioritariamente, C0l110 determina a constituição, o 

enslIlo fundamental, os estados poderiam atender melhor as suas escolas. A 

descentralização pode tornar a ação do gestor mais efetiva" 

Ainda segundo atirll1a~ôes da Plokssnra Lia I :lria a questàl) ]1nlitico-partidúria tem 

trazido, para o sistema educaciollal do estado. lIma descontinuidade responsável pela 

destruição. não apenas da tradiciollal rede de l'lIsillo. mas du Projeto CIEPS_ cujos 

objetivos "foram pioneiros_ revelando LIma visão alltecipada e até mesmo profética de seus 

planejadores-'. E ainda diz ~'Os opositores políticos ti ataram a questão educacional como 
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um verdadeiro adversário, já que () PDT, ° Profl~ssor Darcy Ribeiro e Leonel Brizola 

jogaram a qllestJo da edllcéI,,'ão e dd escola pl'lblirí! elll um patamar de discussão como 

nunca houve", 

Hoje, diz a entrevistada, essa disCIf.\sà!J é relomada pelo Preside/lle e pelo A1inislro Paulo 

Renato por COJlliJlli'lIC1ús do neolihel'lllisl11o e po!' presw}es do FAfI. mas 1/(10 represellfa 

uma handeira políllca, um p/"(~jel() IIl1l'ioJlal de edllcaçi;o para lodo o país, plal/(~j(/d() e 

executado pelo K()\'t'rJlO. 

Com relação às questões mais importantes da entre\ ista - os programas TV Escola e 

Proinfo ~ a Subsecretária afirmou nào ter informaç{)es precisas sobre o assunto, Indicou o 

nome de duas oul ras pessoas, a quelll deveria proCUI ar, no mesmo prédio, para obter as 

informações desejadas, Não podcndo a outra entrevista ser realizada, naquela 

oportunidade, acabou por não acontcl'LT 

Foi também entrevistado, como ja fui comentado neste trabalho, o Secretário de Educação 

do Município de Niteroi, Professor Plíllio Comte Leite BittencoUl1, 

Esclareça-se que, 110 atual momento. o mUI11ClplO de Niterói é liderado por um terceiro 

mandato político do POT, cujas diretrizes são emanadas do partido, Niterói difere do 

Estado do Rio de Janeiro exatamente por sua continuidade político-administrativa, A 

imprensa tem destacado, continuamente, a qualidade de vida dessa cidade, elogiando suas 

políticas nas áreas de saúde e educação, É bem verdade que a vida no município tem 

melhorado bastante, mas muitas questões não ticam transparentes para a população. Além 

disso, não se pode ignorar a especificidade local. 

Niterói é uma cidade de renda per ('iI/'i/lI relati\<llllelllL' alta Sua população concclltra-se 

em bairros de difell'llIl'S variantes ti" clao.;sl' media CllI11 crescimento (k algumas íüvt'\as 

A saúde publica eml'lgcncial é atelldida. principalJlIl'nte. no hospital universitário. Os 

postos de saúde dão atendimento razoável e o l\lédico de Família projeto pioneiro para a 

população de baixa renda - tem atendimento ainda belll restrito. 
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A Rede Pública Escolar Municipal, mantida pela Fundação Municipal de Educação/ 

Secretaria Municipal de Educação de Niterói, atende, em seu total, aproximadamente 

18.000 alunos, distribuídos em 49 unidades escolares, entre Creches Municipais, Casas da 

Criança Jardins de Infância municipalizados e 14 classes e pré-escolas. 

No ensino fundamental, existe, por enquanto, uma rede com apenas 31 unidades escolares 

Pode, dessa forma. desenvolver um projeto educativo arrojado e bem acompanhado. Para 

dar uma idéia do pequeno número de escolas, o atual Secretário de Educação tem 

conseguido visitar. pessoalmente. todas as escolas da rede, fato que prestigia 

consideravelmente as comunidades escolares. 

A entrevista fl)i aceita com muita cordialidade e, apesar de algumas provocações ... sadias, 

é claro - as respostas foram sempre gentis e esclarecedoras. Os documentos pedidos foram 

logo providenciados e, imediatamente, dada a permissão para a visita às escolas. 

Para enfatizar certo dados da investigação e a \'isão político-pedagógica do Secretário de 

Educação do Município de Niterói. incluo transcrição. na íntegra, da pm1e mais relevante 

da entrevista 

,,;/'. 5'ecrelário, () FlIlldo Nacional dI' j)esenl'Oh'imelllo da /~ducaçlío ( /'NJ)L) aphca parte 

de seu orçam 1'111 o em /J/"(JRlwllas /l/alltljados para ti cal'acilaçào de p/"(~lessores, C0/l10 o 

proRTama da n' F\mla, da SFF/ J. 

- A 7V /'_'scola 11'111 C(}/I.\('Ruido il11pactar a qualidade do ensillo, lias escolas lI1ullicipais de 
Niter/Ji ? Como o \(,'/,l'lorio de /~'dllc{/rclo llI'(1!i({ () reslIltado desse /)f"(}RrlllJIll 'I 

- Nós lemos a 1"1' Fscola, mas m/o com lima represelllal/l'a assiduidade, lia medid(/ em que 
os professores dos Rrol1dt's celllros urbaJ10s já têm acesso a lJumt' todas as nm'idades. 
Mas lemos a l'ideolt'C(7 à 'di.\po.,i~ú() de lodos os pn?lessores, aqlli na Fundação Alullic;pa/ 
de Edllcação. A 1(;/1/ disso, os pn!/i.'ssort's do município de Niterói são cOl1slalllcmellle 
capaciTados e (l\'((!iw/os. Achamos que os programas da rJ' Fscola são iJldi'\PCIlSál'eis 
para as escolas l(fÚsladl1.' dos Rralldes centros, onde os pnifessores sdo leigos, em sua 
maioria. Não é () I/OSSO caso, pois ÓO% de nossos pn!lessores são Rlw.1l1ados e //% sôo 
pós-graduados. Portal1lo, () prOR'WIW TV / __ \cola "do tem pJ'(JI'ocado impactos llá 
educação mUJ1icipal ou lia cap(/cita~lí() de pngilssott's. Como I'()cê pode ver(fic(lr /las 
escolas, nós nos aJ1tecedemos 110 alendimemo a essa demaJ1da. 7el11os acesso, tamhém, ao 
Canal Futura, e R'"({\'({fJlOS n."· principais programas. div}(mibi!i::al1do-os para as escolas. 
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(Ima das priJlclj}(lI) t!,)IJ"u/('g/(/) du) j)('(Jglwl1as do ,\fL(', como 11' Lscola, é dde?,al' 
cOl11pt!lêl/cia t! /'(~f(Jlf(/r (( j)({rc('tllI ('Om ()\ IIlllllicij 1úJ\ (' a llJlitio NacioJlal dos nirige!JIes 
A111I1icij)(//s de I'~dllc(/(ào Ill1dil1l(" 

- ( '01110 acoll1e('(' I/lI I'rúl ica ess(/I'(//(,(,I'i(/') 

- Como já comeJllt'i, I/ao chega a ler re/e\'(illcia puro i uJs, hoje, os !,mgramas do oriulldos 
do A1EC ou da SF/~n, (jltem sahe 1/0 !i11 UfO .. , 

- O Programo Nacional de l1!!lJl'lllúlica lia Ldu('(/~'c/() - ProiJ!fo já chegou às escolas 
mllnicipais de Nilerái ) E'(isle algulJlu t!s('ola CO/1J o lahoralário dt! iJ?lormáticajá e111 liSO:? 

Os pn?fessores foram Ireinad(}\') LI11 Nilaói exisle algum i"v'úc/eo de Tecl1ologia 
l ... lJucacional (N/F) ') 

- O Proinfo ainda Ilc/O chegou às e)('o/as l1lunicipais de Nilerói. Nás I('mos o nosso p/'()prio 
programa de il!!órmalizaç'clo. Temos li iJ!lOl'l11Ólica edllCalil'll em ,odas as escolas de 5(1 a 8" 
séries,'já com lahoratúrio e -12 proti.'Y) ores já capaciludos, com equipamelltos de última 
geraçclo, em plello /imciollllmef11u. .llé agoslo I WIlO\ iJ!fimnalizar mais 10 escolas, (Ilfe 
atendem apenas ao primei/'() segmL'l/lo, com reclIrsos p/'()prios do município. (jualldo 
chegar a I'erha do I)roú!lo, saú hCII/ ,hL'gada, mas IlIJs nos antecipamos a ela 

Como se pode observar, os Programas da Secretaria de Educação a Distância não estão, até 

o momcnto, impactalldo as escolas do Illlll1icípio l' as escolas estaduais observadas, todas 

nesta cidade. A TV Escola não tem sido um caso de sucesso e as percepções notadas 

indicam até mesl\lo IIIll pouco de rcjcição ao pro!2-rilllJ<I. conseqiicntes da falta de tempo e 

de pessoal til' apoio disp()llível, dCllll!l das escolas 

o Proinfo, por sua \ez, está em fase muito embrionária em apenas uma das escolas, uma 

das mais tradicionais da cidade. I\lesll1o com relação a este programa existe um certo 

ceticismo, considerando a escassez de equipamentos para o número de alunos da escola. 

o que se pode deduzir é que o governo não tem conseguido acompanhar e avaliar, como 

deveria ser feito, o programa de informatização; isso nos leva a crer na possibilidade de 

ficarem os cquipamentos obsoletos, antes mesmo de serem instalados 

A Pesqu i sa de ca 111 po roi leal izad,L C01l\ ma is proli Inel idade, no a mb iente escolar. onde os 

atores sociais cOIl\·i\ l'lll mais dill'l,lI11L'nte COIlI as questôes il1\'estigadas e são, 

politicamente, desc!llllplol\lelidus l'lllll LIl..:çôcs pallid{lIias Nas escolas. existe preocllpa~'ão 

com os problemas. com a tàlta de material, com as inverdades ou meias \TI dades 

divulgadas na mídia 
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Para que a pesquisa seja melhor compreendida pelo leitor, fez-se uma breve descrição de 

cada unidade pl'~;qllisada, Clllll (tI~llllls ('()IIlClltú,i, t~ IlL:llincntcs ao assunto em estudo. As 

características de cada escola podem ter influencia no comportamento dos alunos e nas 

atitudes dos professores, por essa razão precisam ser esclarecidas. 

7.2. Ullidades Escolares Pes(juisadas 

!'edilllo\' .\Olllcnte 1/111 PO[{( (! de ordem para !lOS proteger do C(lOS. 

IkkuiL' c' GualLlri 

I Escola 1\1 unicipal I 
._---------_. ----

Escola municipal localizada na periferia da cidade de NITERÓI, RJ, em bairro com 

características cOlltrastantes, em qlll' casebres misturam-se com casarões, em meio a uma 

agradável área verde, tendo como referencia o aterro do lixo municipal, conhecido como 

"lixão". Saindo do asfàlto, diversas ruas de barro paliem adentrando em direção ao bairro 

Morro do Céu 

A escola tem mais de 600 alunos, tem 11 salas de aula mais as salas específicas para 

biblioteca, direção, secretaria, coordenação, laboratório de informática, refeitório, 

banheiros e quadra de esportes. Não há área verde 

A escola pesqllisada llca á beira de lima dessas lUa'; de barro, sendo dificil e escasso n 

acesso por meio de ()Ilibus ou qualqlll'l transporte cnkti\o O prédio é relativamcnte novo 

e dá sinais de estaI ~C!l(jo refl)l111adll em sua parte e,terna Possui uma boa área. com 

quadra de espurtcs ,kscoberta e estacionamento. Na parte interna. a escola passa por uma 

pintura geral. que a torna colorida e muito agradá\cl. 
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Vários murais, muito bem elaborados, divulgam atividades docentes e discentes. Estantes e 

pequenas pratelciras c'\põem pa<.,lw; e arquivos com material didático disponível e 

programas pedagngil'<ls. como Litcl atura, Banco de Textos e outros. Ao entrar na escola, 

percebe-se um ambiente recepti\ (l, com pessoas simpáticas e tranqüilas. Não se OU\'e 

barulho, além do ruído natural de crianças paI ticipando das atividades normais. 

Aparentemente, em sua maioria, não é grande o númCI o de alunos por turma. 

Conversando com a Coordenadora Pedagógica, com a Orientadora Educacional e com a 

Diretora confírma-~e a impressão inicial: existe. na escola, uma equipe bem entrosada e 

consciente de seu fazer educati\ o. que não esconde as dificuldades encontradas para 

modificar uma prática educativa rotineira e sem o desejado entusiasmo de todo corpo 

docente. 

A escola tem o kit completo da TV Escola. recebe regularmente as publicações relativas ao 

programa e chegou a gravar alguns vídeos. Não houve continuidade por falta de espaço, 

em função das obras. e por falta de profissional específico para estimular tais atividades. 

Não se percebe grande entusiasmo dos professores com relação ao Programa. Apontam 

fatores negativos como a tàlta de tempo para a preparação de aulas com vídeos, além de 

não estarem bem conscientes e inflmllados quanto à variedade de temas. 

Com relação às re\'istas e aos caI1azes, tudo indica que a percepção dos conteúdos é 

superficial. A pesquisadora percebe a existência de uma necessidade, por parte da maioria 

dos professores, de um constante estímulo, acompanhamento e cobrança. Assim sendo, 

fica claro que o tàto de esta escola ter uma boa equipe técnica e pedagógica determina 

sensivelmente a sua vantagem comparativa com as escolas estaduais 

Com relação ao Programa de Informatização - Proinfo -, a escola o desconhece, mas 

existe, por iniciati\ a da SecI etaria i\ lunicipal de Educação, laboratório de informática em 

funcionamento, nlCSl11ll C;'111 apella~ 11111 professor c de? computadores atendendo () tml10 

da manhã Os alllllllS sentem-se eqremamente l11otivados para a aprendizagem da 

informática, pois cOllhecem sua illlpOl tància e sentem-se valorizados com esse saber 

ivlaria Bernadcth .·\br-:lI i\ brques 
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Foi permitido à pesquisadora participar do Conselho Comunidade-Escola, não apenas 

COIllO assj:.lclll\" III;!'> jllldVlldo i/ll(,1 ilgil rOIll os IIIClllhl os da I ClIlliilO 

Participando da reunião com a Direção, a equipe pedagógica, professores, alunos e pais de 

alunos, foi observada uma excelente interação entre os atores envolvidos na comunidade 

escolar. As pessoas demonstravam simpatia e tratavam-se pelo nome. A Diretora procurou 

apresentar as pessoas que não se conheciam e apresentou a pesquisadora ao grupo. 

A dinâmica usada pelas Orientadoras Pedagógica e Educacional. para iniciar a reunião, 

criou um clima de descontração e compromisso com os trabalhos. Foram discutidos 

problemas levantados por alunos, por mães, professores e até mesmo a merendeira. 

As mães, em sua grande maioria, são bastante pobres e muitas são chefes de suas fàmílias, 

sobrevivendo, algumas, da "cata" do lixo. Só havia um pai presente e mostrava uma atitude 

agressiva com os filhos e com a professora. O trabalho realizado por esta escola com a 

comunidade tem muita semelhança com assistencia social, e dois professores, no fim da 

reunião, queixaram-se disso. Alegaram que são educadores e não podem agir como 

psicólogos e assistentes sociais Ilouve discussão sobre o assunto. 

A professora de informática, ao ser criticada por dar pouca atenção aos alunos, justificou

se argumentando sobre a dificuldade de assistir muitos alunos, sendo exigida por todos. Na 

ocasião, mostrou o trabalho com os alunos. A maioria deles usava o Power Poiol e 

WordArt. Os trabalhos tinham relação com atividades temáticas da escola. 

Conversando rUIll a Idl'lida PI()tl'~,()I;1 \clitlla-sc a ili';uticiente calgd hOlaria para IIlClhol 

aprendizagem do altll10 De início o programa foi i mplantadll ha poucos meses --o os 

alunos estão aprelldendo a ter intimidílde com os computadores e a aprendizagem e lúdica 

Com o tempo, os altlllos poderão usar a informática C0ll10 ferral1lenta de trabalho. Percebe· 

se que nào acontecerá, a clII10 prazo. a oferta de opções informat i, as c interativas como a 
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Inlemel. O uso da inlemnática nas escolas representa. neste momento, uma oportunidade 

para que o aluno cOllheça o complltador e suas ferramcntas. 

Ao perguntar aos professores sobre o programa TV Escola, sugerindo as fitas sobre ética, 

direitos da criança e do adolescente e cidadania, para a abeJiura de reuniões como esta. te) i 

dito que não há espaço adequado que comporte tantas pessoas. Além disso - disseram .0 as 

pessoas não prestam atenção aos vídeos, conversam entre si. 

Não foi possível mexer na pauta da reunião, mesmo assim houve oportunidade para 

observar os alunos, seus pais e prolessores. Todos sentem orgulho pela escola, elogiam as 

professoras e não escondem a satisfaçãO com o trabalho de informática. 

__ I _E_s_co_l_a_l\'_h_II_1_ic_il,-~·_;_1_2_-_o-_o_,·o-_~~~~'_. _~.~o~.o==-._ -_o_o ~._ ... __ O ____ O~ __ O ________ --.-~~ 

Esta é a maior escola da rede municipal de Niterói fica situada em bairro de classe média 

baixa, próximo ao município de São Gonçalo. A escola foi construída durante a gestão do 

Prefeito Moreira Franco, em 1986. Tem aproximadamente mil e oitocentos alunos, em 

turmas do ensino fundamental, que se organizam em quatro ciclos de aprendizagem. O 

ciclo 1 tem 03 anos de escolaridade, os ciclos 2. 3 e ~ têm 02 anos de escolaridade cada 

um. A escola administra 21 turmas regulares de 5" a 811 séries e 11 turmas de ensino 

supletivo do 30 e ~o ciclos. 

Foi percebida uma celia insegurança, por parte da Direção da escola, com relação à 

pesquisa. Como o Sr. Secretário, na ocasião da entrevista, deixou de oficializar por escrito 

a permissão do trabalho, há o natural constrangimento dos profissionais responsáveis pela 

escola. Acredita-se. até mesmo, que tenha havido ordens superiores no sentido de não 

liberar, com a mesma naturalidade encontrada em outras escolas, as informações 

pertinentes ao trabalho As perguntas foram respondidas com simpatia pela Diretora da 

escola, entretanto havia um percebido mal estar, pouco comum entre profissionais do 
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magistério. As respostas eram sempre as desejadas, como se nada de imperfeito ocorresse 

no estahelecilllt:Jl\o l''.colar 

o equipamento da TV Escola está instalado, há professores especiais e os vídeos são 

regularmente gravados e assistidos por alunos e professores, na sala de projeção. Além 

disso, outros vídeos são emprestados, quando solicitados pelo professor, pela Fundação 

Municipal de Educação. 

Existe boa Biblioteca com profissional responsá\'el pelo serviço A Secretaria da escola 

está informatizada .\ comunidadc participa ati\alllenle ( naquele dia haveria reunião) Os 

professores lêem I q..!.l ri a 111 lcnte a IC\ ista TV Escola, segundo informação da Diretora Não 

há informação subre () Proinfo, J11as o laboratório de infórmática ( Programa de 

Informatização da própria Secretaria Municipal e Educação) está ('111 operação e satisfaz 

plenamente às necessidades dos alunos. A internet está instalada, mas não é usada, Essa 

informação foi dada pela Direção e por uma professora do laboratório. 

Encontrando, mais tarde, duas professoras da escola: sendo uma do 2° ciclo e a outra do 3° 

e do 4° ciclos, foi int'órmado que quase ninguém lê a revista que fica 'jogada" sobre a mesa 

dos professores e que apenas alguns professores tazem uso dos vídeos, raramente os da TV 

Escola. As duas elogiam o trabalho do atual secretário e gostam da Diretora, mas falam de 

dificuldades com a motivação de professores e de alunos. Como se pôde observar, as 

informações dadas anteriormente não representavam o pensamento de toda a equipe de 

professores. ' 

Disseram, ainda, que não é f~cil, para o aluno, conseguir vaga naquela escola e que muitas 

oportunidades de capacitação profissional e treinamento não são divulgadas para todos, As 

vagas acabam sendo preenchidas por pessoas pri\ilegiadas Destacaram a imp0l1iincia da 

aula de inllllIlJatl,'i! alill11ando Ijll,' \)s alul10s alliu\eitam bastante a aprendizagem. 

Destacaram que e~se I eelll 50 torna a l''icola mais apal clhada do que as escolas particulares 

do bairro. 

í'>laria Bcrnackth \\1I':1I i\ larqucs 



EDUCAÇÃO A I>I~ I\NCL\-·TV F~«()I \ F I'IU)INFO: impartos ('111 ('sl'olas 1'1Ihlicas do f:~ta.lo 127 
1111 Hio til' Janl'iro 

A pesquisadora não se sentiu à \ otltade para retornar àquela escola. Vale a pena registrar 

um fato clIrioso OCOI I ido antes da á,ita, qllando a pesquisadora telel()nou para a Secretaria 

Municipal de Educação pedindo o endereço da escola a ser pesquisada. A funcionária 

demonstrou preocupação exagerada com a informação a ser dada. 

Por pnnClplO, uma instituição publiL'a de\'eria ser sempre um espaço aberto ao povo, 

sobretudo aos próprios professores caso da entrevistadora Não se pode compreender o 

clima de "regulação'" de visitas e de pesquisadores_ sobretudo se há a identificação do 

pesquisador e de sua instituição Piol ainda acontecelf dias após a primeira visita àquela 

escola 

A pesquisadora recebeu uma ligação telefànica da professora Cristina, Chefe de Gabinete 

do Secretário Municipal, Professor Plinio Comte Leite Bittencourt, pedindo sua presença 

naquela secretaria Ao retornar a ligação para conhecer o motivo do convite, a professora 

Nicoleta, Diretora da Fundação ~Ilfnicipal de Educação, informou desconhecer a pesquisa, 

questionando, mais uma vez, a tàlta do oficio de permissão para a pesquisa nas escolas 

Novamente foi explicado sobre a cntrevista com o Secretário e a apresentação formal da 

pesquisadora, pelo Centró de Formação Academica e Pesquisa - CF AP/ FGV, entregue a 

ele no dia da entrevista, Ainda assim, pediram, com muita gentileza, a presença para 

detalhamento da pesquisa e oficialização do trabalho, Tudo pareceria natural, se 

acontecesse na ocasião em que foi marcada a entrevista com o Secretário, para o pedido de 

permissão inicial do trabalho, nas duas escolas municipais 

Ouvindo maIs uma vez a gravação ( permitida ) da entrevista com o Professor Comte 

Bittencourt, no momento em que se questionava a possibilidade de haver discordância 

entre o discurso oficial e a realidade, foi conferida a sua permissão irrestrita à visitação de 

qualquer escola da rede municipal l'(i('(' l'ai a qllo/l/lla escola, rOI! le dar ,'l'lIgt;;Slâo, IIlIlS 

l'ocê pode ir a qllll/qllU' llli/lI dlls 50 nco/us qlfe (/(/111 n/ao ( nesse f1lumento são mostradas 

fotos de algumas cscolas e um mapa de distribuiç:ào da rede ), Il({O precisa avisul e IIi/O 

fala qlle () scc/"e/úI'w Lllllori::Oll. ('U//l'L'/'su CO/11 li I li/('IO/'a, (,OI/l'C/'SlI com a SlIjJ/!/'l'J,\({o, 

cOI1l'asa com os fI/'(!t"cssu/'es, deflols l'ucêjllllla () ,/III.! I.!II lhe disSl.! CU/ll () (IIII.! l'ai Olll'il', aí 
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lira as suas co//cllI\rJn, .. /'oCf! I'ai la lima grala ,~lJIpre,m. ( .. .) / á I'('r uma de' IWS~US 

escolas, l'lI/ ('1/{'Ol/lllII 11 111{',~III(I /)(/(lrúo de :;clo. dl' IIll'eslil1lelllO, de aulu-l',~til11(/ ... 

Resolvemos tlldo ') ./ illdll "tio, mllS cu/JI cate:a o passo dado, e,\j)('cialmente /les.\/! IÍItimo 

a110, pela Frefeilll/,(( IIlul/ieipa/, ('/11 din!ç-tlO da ljll11/u!lIt!e da educaçàofoi substancial. 

Como se pode observar, houve assentimento, por palie do Secretário de Educação, para a 

visita às escolas Não se pode compreender a razão por que alguma diretora chegou a 

demonstrar constrangimento e reserva, no momellto de liberarem as escolas paI a a 

pesquisa, Teria essa Diretora sido advertida sobl e a pesquisa, para que suas respostas 

parecessem tão fora do que se conhece na realidade') Não se pode afirmar tal coisa, Illas 

havia uma reação diferente, indefinida 

Na tentativa de cnar lInl ambiente mais adequado para a continuidade da pesquIsa na 

Escola 2, procurou-se fàzer mais uma visita de apresentação à Fundação Municipal de 

Educação, levando a pesquisadora lima outra carta de apresentação da EBAPíFG\' A 

professora Nicoleta não estava, Na ocasião, houve uma recepção mais formal e mais 

cuidadosa do que ha\'ia acontecido na primeira visita, quando foi feita a entrevista com o 

Secretário de Educação, Muitas du\idas foram Ie\antadas acerca da pesquisa e havia 

sempre um discurso muito ufanista, por palie dos funcionários, quanto às políticas 

educacionais do por 

A pesquisadora, que nunca se afiliou a qualquer partido político, teve a sensação de que as 

pessoas ali presentes não demonstravam comprometimento com as questões nacionais, mas 

sim com a fidelidade partidária, Se até aquele momento as observações apontavam para 

uma bem sucedida administração da rede de educação municipal, dali para a frente passaria 

a incomodar a qllestão do controle e do cllidado com a fàla das pessoas, 

o grande entra\"e das açües publica" 1L'1I1 sido a clt. ;( "IIIÍlluidade política -:, principalllwllk 

por essa razão, nào se consegue a\aliar resultados pu~ili\os das propostas e das rd(mnw; jil 

realizadas, Um gm erno destàz o que o anterior telltoll construir 
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Cada governo e seus adeptos buscallL na verdade. o controle político maior, a di\'lJlgação 

de suas experiêllcia" bem sucedidas. <fL'stacando indicadores estatísticos de progresso. Não 

se observa, entre as pessoas comprometidas CUllI política pal1idária, uma preocupação 

maior com a solução dos problemas nacionais. 

Principalmente por observar todo esse zelo com a informação a ser dada, optou a 

pesquisadora pela interrupção dos trabalhos na referida escola, antes mesmo de serem 

recolhidos os questionários e realizado o lI'orksojl . 

Escola Estadual I 
. __ ._------- . _-----~ 

Escola de grande porte, com mais :2 OUO alunos, 17 salas de aula e outras salas disponíveis 

para secretaria, dile~ão, coordella~üo, sala de professores, biblioteca, auditório, pátio e 

refeitório, quadra de esportes, sala de '\.erox (serviço terceirizado)_ sala de datilogratia, 

cantina, banheiros allllo'\.arifado e olltras Nào há arca verde. 

o bairro em que se situa é de classe média, porém, nos últimos anos, a vizinhança torna-se, 

com a favelizaçào dos morros e a construção de UIll conjunto habitacional de população de 

baixa renda, empobrecida e cada dia mais vit imada pela violência e a disputa de 

traficantes. Os alunos do turno da manhã ainda representam uma população menos carente, 

no entanto, os menores, do turno da tarde, e os adultos, da noite, sofrem duramente COI11 o 

problema da pobreza e da violência 

A aparência do prédio escolar já revela suas dificuldades. Localizada em frente a lima 

penitenciária, torna-se difícil distillguir a escola do pll'síclio, já qllC as grades daqllela sào 

mais visíveis que as do presídio Nada cm suas pai cdes_ cinzas e elltristecidas, re\elalll () 

cotidiano de uma escola, que de\'eria ser alegre e participativa Poucos murais, poucos 

cartazes, pouco ou nenhum espaço para recreação Em aulas vagas, os alunos transitam 
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pelos corredores, por fàlta de opção () harulho e.\cessivo da rua não contribui em nada 

para a atençào do" allllJo,> dllrallte ir, ílldilS 

Por meio dos cartaLes de di\ 1IIgaçà(l, a comunidade escolar toma conhecimento da Grade 

do Programa TV Escola. Poucas pessoas lêem as rc\'istas deixadas sobre a mesa dos 

professores. A escola rec'ebeu em 1997 o primeiro kil tecnológico e está para receber o 

segundo, em 1999 Os professores, no entanto, não lazem uso dos beneficios da parabólica 

e da oferta variada e importante de programas, que poderiam ser gravados ou assistidos. 

A falta de tempo é a maior justilicati\a, porém percebe-se uma falta de motivaçãu e de 

conscientização para o LISO do progl allla Recentelllente, o turno da manhã conseglliu ter 

um profissional para operacionalinll a sala de vídeos Assim, os professores passaralll a 

utilizar'mais vezes os recursos dispulll\eis, inclusi\ e alguns vídeos da TV Escola. 

Os servIços de secretaria ainda Ilà() estão informatizados. Até o momento só há 11111 

computador na sala dos diretores lia tíllllbém LI 111 a copiadora, de l1Iédio porte, para uso 

exclusivo da Direção e da Secretal ia Os professores, em sua maioria, utilizam o velho 

mimeógrafo ou pedem aos ahlnos q/lL' paguem as cópias ( provas e trabalhos), do serviço 

terceirizado. Alguns poucos professol es digitam e organizam, em casa, seus trabalhos. Para 

a impressão das provas, recebem apenas o papel. 

Não há biblioteca em funcionamento, porque a escola não dispõe de bibliotecário Há 

excelentes livros e enciclopédias guardados na sala dos diretores, para não serem 

extraviados da biblioteca O acesso aos recursos disponíveis nunca é tàcilitado por falta de 

funcionários. 

o Conselho "."col" ('OlllllllilLlde ILii) c\i~tc de liH!) \s \erba,~ Iccebidas do :,alálio 

educação e elo FUlllki' ",'lO gastas lho ,/( lilt!n COIJI ,I (k\ I',ÚU (~ o COIIsell,)O dos diretures \ 

escola carece de sel\ i.,.'lls de orieflta,,:ii\i educaciollal - ()/~, de Coordeflação Pedagógica .. 

CP, de coordenação de disciplina. de .'icniços ele lIIecanografia ( ou similar), enlilll de 

profissionais de apoio que venhalll a l'stil11ulal a illtegração entre os professores e 

impulsionar a ação educati\él e peda~!llgica 
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A escola recebeu, da Sl:cldaria htadual de Lduca~'{i(} os computadores para o laboratório 

de informática Não sabem ainda como usar, ollde instalar e o que fazer com os 

equipamentos Seria preciso ter um professor treinado para dinamizar o laboratório. 

Enquanto isso, os computadores estào sem uso 

Foi convocada lima reunião com os alunos de 8" seI ie e do 1° ano do 2° grau, com seus 

familiares e professores O Diretor aproveitaria a ocasião para fàlar sobre algumas questões 

disciplinares e sugerir algumas mudanças. O encontro foi sugerido pela pesquisadora, que 

é também professora da escola. Aconteceu em uma S" feira do mes de agosto, 

Entre aproximadamente 200 alunos com idados, 12 esti\eram presentes e mais 17 pais ou 

representantes. A Direção da escola : Diretor Geral e Diretor de Turno - deu início à 

reunião, onde eSUI\'all1 também IS j1wfessores. :\presentando as razões e os objetivos do 

encontro, o Diretor destacou a importància da pesquisa, sugerindo que outras fossem feitas, 

pois só assim a sociedade viria a conhecer, por dentro, a realidade da escola pública. 

Os assuntos de interesse interno da escola foram discutidos. Houve reclamação de 

professores, de alunos e de pais de alunos As duas maiores queixas foram a respeito da 

violência na escola e do desinteresse dos alunos, Houve reclamação sobre falta de 

professor para determinadas disciplinas e sobre o número de vezes que os alunos ficam em 

aulas vagas. Algumas pessoas exaltaram-se em suas divergências. Ficou decidido que a 

escola colocaria càmaras de filmagem para fiscalizar os alunos- problemas de armas 

estavam surgindo 

Em seguida, foi dado tempo para a pesquisadora ü!lar sobre seu trabalho de pesquisa, o que 

foi feito Além disso, foi oportuno falar sobre a questão da administração pública e da 

importància da participação popular em defesa do interesse público. A professora de 
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História pediu tempo e làlou sob, e cidadania, As pessoas pareciam interessadas e fizeram 

pergulltas 

Quando se tàlou sobre os Programas I'V Escola e Pruinfo, ninguém reagiu, Apenas alguns 

professores conheciam A TV escola Surgiram muitas perguntas sobre o assunto, Quando 

souberam sobre os R$480 milhões gastos com o Proinfo, ticaram revoltados pelo fato de 

não perceberem beneficios advindo:, dessa verba. 

Também os professores não ou\i, am tàlar do Proin 1'0 Apenas duas professoras, entre as 

quinze presentes na reunião, conheciam de alguma t(mna o programa, Mesmo assim, a 

desinformação a respeito de seus objetivos e de seu tüncionamento é geral. Nào acreditam 

que dez ou doze cOlllputadores pOSS<llll ser suficientes para o "uso prmeitoso" dos alullos 

Acham que os computadores ticéu <lo \'elhos e apl esentarão defeitos antes mesmo que os 

alunos possam Iltilizú-los com eficiencia, Defelldem-se ao serem chamados de 

"pessimistas", argulllcntando sob, e a costumeira lentidão COI11 que os programas são 

implementados, f>ara produzir impll('/os /la j(mll(/~'Ú(} dos a/uI/os, wria necessúrio que o 

computador jú.\'se I,haudo paro () /1,\0 Iwhillla/ do\' O/WIO.\', c/uro q/le sob sllj,en'i,',i'io, 

comentou uma proreSSOI a de POl1ugues 

É grande e geral o ceticismo dos profissionais da cducação e da comunidade escolar diante 

de qualquer proposta vinda dos governos federal ou estadual. Acham que "os de lá" 

desconhecem a realidade "de cá" e, assim, verbas são desperdiçadas e o governo perde 

credibilidade, Todos gostariam de ajudar a resolver o problema, mas não sabem como, 

Os alunos apresentam muita queixas_ pedem mais professores, mais disciplina na escola, 

reclamam das alllas \agas, denunciam alguns proressol es, mas elogiam a maioria Tndos 

acham imp0l1alltl' (l laboratório (k ild(lIInátil'a v pldem a sua instalação imediata A 

maioria dos al1lll(); adultos do tlllflO da Iloik 11,'<lem cursos plOlissionalizalltcs de 

qualidade_ como 'Ilcnrique Lages 1:) 

til Escola Técnica, rdali, amenle próxima ao bairro onde moram, considerada \110.:1.:10 dc excelcncia pelos 
alunos da região. [: a única escola de ensino proli~sionali/anlc. localilaet! no município de Niterói. 
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I Escola, Estadu:tl i-
--------- --------

--------.~ 

Esta é uma das maiores e mais tradicionais instituições de ensmo da cidade de Niterói. 

Com quase 4.000 alunos e turmas que se distrihuem do pré-escolar ao 2° grau_ em 03 

prédios separados por pátios de recreação, a escola busca, conjuntamente, preparar 11111 

projeto que venha a revalorizar o sell papel enquanto espaço de transformação cultural 

Os alunos da escola \ em_ em sua maioria_ da classe média vizinha_ ou seja, moradores do 

bairro do Ingá e do Centro. Entre os professores. muitos são pós-graduados, a maioria 

graduados e poucos tem apenas formaçào de segundo grau. 

Pode-se considerar que_ no contexto das escolas estaduais, esta se destaca, tanto por seu 

corpo discente quanto por sua localização privilegiada. Os problemas de falta de recursos 

humanos e materiais são os mesmos de qualquer outra escola, porém não é tão grave o 

quadro de violencia c de infiltração de drogas e de armas. nesta unidade de ensino. 

o Programa TV I :sl'ola e conhecido pelos professmes por meio dos cartazes de di\lllgação 

e das revistas. Não houve qualquer outra forma de sensibilização ou de preparação do 

professor para o programa, portanto fica claro o descaso dos professores com relação a 

essa iniciativa da SEED/MEC. Existe sala com televisores, videocassete e todo o kit 

tecnológico, mas a utilização dos vídeos é mínima 

Os professores da comunidade sào bem informados, um grande número deles tem 

computador em casa, alguns tem até mesmo acesso à IJ/ferlll/I. Mesmo para eles, os 

conteúdos e temas da TV Escola deveriam ser considerados motivadores e instigantes, mas 

a rejeição acontece antes do conhecimento do programa. Rejeitam o fato de terem sido 

ignorados_ a fàlta de recursos básicos_ o desprestígio e o baixo salário dos profissionais. 

Rejeitam, enfim. as ações governamcntais Ignoram_ porque se consideralll ignorados 

A Secretaria da escola já estú bcm informatizada_ mas não há_ até o momento, 

disponibilidade de computadores para os professores, que reclamam a fàlta desse recurso. 
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A Direção tàla sohre a possibilidade de liberar OS computadores - doados pela Secretaria 

Estadual - para os pl(de~sorcs da eSl'(lla Ainda assillL dizem os professores, o atendimento 

continuará prccúl i() 

Os professores respondem, durante o encontro , que preferiam ter disponibilidade 

suficiente de papel e boas copiadores. do que receberem tantos livros didáticos, que são 

sempre subutilizados Não há como aproveitar bem os livros; além disso, preferem 

organizar suas aulas de acordo com as necessidades e características das turmas. 

Há uma grande ex.pcctat i \ a com I ('Iação aos 12 cOlllputadores recém chegados à escola. 

Nào há muitas informações sobre o Proinfo, por esta razão todos estão ansiosos pela 

finalizaçào do Laboratório de Illl'OIlllática. A Diretora avisa que o mesmo só pode ser 

usado pelos alunos A reação e geral. Como podem usar doze computadores para 

aproximadamente tres mil alunos') 

Não há como dispollibilizar, com bom aproveitamento, impressoras modernas, S('(f/lIIerS, 

equipamentos de ultima geração para tantos alullos , sem disponibilizar os mesmos 

recursos para (l trabalho dos plllfessores com os alunos. Vê-se que, na Hlse de 

planejamento desse programa, não consultaram os professores sobre as suas necessidades. 

Percebe-se, por conseguinte, na reação do corpo docente da escola, um clima de 

animosidade, contra as ações governamentais, e de ceticismo, quanto aos resultados 

esperados. 

Os professores admitem a importància e a necessidade de capacitação e atualização 

profissional. Diante das dificuldades econômicas e de tempo, gostariam que ISSO 

acontecesse no próprio espaço da escola e que fosse lima ação continuada 

O desenvolviment(l acclerado produ! infllrmaç()cs, qlle demandal1l o uso de metodos e 

técnicas de aprendizagem mais eficazes Os professores necessitam, nesse novo contexto, 

receber at lia I i l<lí,'i'lO l:OIlSt an! c Nãu acred itam, aI é o presente momento, no sucesso dos 

programa TV I:sl..'ula. COl1l0 rCCUI S(l de capacita\:üu profissional, e lIão podel1l a\aliar o 

Proil1fo, já que 1130 foi executado 
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7.3. Os dados obtidos com os questionários 

7.3.1. Questionário aplicado aos alunos: 

Foram distribuídos 191 questionarlos e apenas 46 ( 24,08%) foram respondidos e 
entregues. Muitos questionários entregues não estavam completamente respondidos e 
alguns apresentavam respostas incoerentes umas com as outras. Assim, em 6,52% desses 
questionários foram aproveitadas apenas as questões claras e relevantes. 

A seguir, dados mais relevantes do questionário aplicado aos alunos e os principais 
resultados obtidos 

As escolas pesquisadas têm turmas: 

26,08 % - de 1" a 8" séries 7 3,'1 t '~~, - de 10 e 2° graus. 

Como os alunos consideram os recursos e serviços de suas escolas: 

-~-_. ~~-'-'---- --- -- ------------

Recursos/Serviços excelente bom 
-~-_. ------ razoável ruim não existe 

----

Sala de vídeos 21,05";. IS,.t2·~" 
f------ .-_._-------- .. _--------

Merenda escolar 2tl'~/" 51, I I'~/;. 
50% 7 ,Nlj':~. 2.(d'~·j. 
----_._-- ---"---------

_c ________ 

15,55% I I, I li!;') .., ..,..,u/ 
........ _ .It' 

---- .... --- ._----------- - --- -----_._ .... _. --
Aulas de apoio 

--
2,38% 2,38(;'~) 95.23'% --

Biblioteca 1'J,""",, 'Yt. 22,22 tyo 50% 8,33'~;1 

Quadra de esportes I J.5I'~·;, ___ L_ --._- ------
6~,86% 16,21 ~{. ~..1% 

-- --

Os alunos consideram as suas escolas: 

"',5"'%\ 
11,36(y'. 

50 (!lu 

--
Limpa e confortável 
Um lugar _,!~~lado -Eara estud 
Ambiente \iolcnto e~~oso _._ .. __ ._------ --

~~;,-~-lAmbiente tranqüilo e agradável d 
ar :~~", ... ~ _ Lugar pouco adequado ~st~_~ 

Os principais fatores que facilitam a apr'endizagcl11 dos alunos: 

As melhores escolas, segundo os entrevistados: 

Municipais: W.liJ'~'" ,estaduais -lUlS'~·;. ,particulares 38.29% ,nenhuma: Cl,3fl';;,J 
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Como os alunos cI(' (''i('olali pÍlhlicas, sentem-se: 

·.u,IS'i'" - COI11 as Illl'slllas chances de qualquer criança oujovem do país; 
31,81'1., - desrespeitado como cidadão; 
9,09% - discriminado por ser pobre: 
6.81 % - bem atendido. 

Principais causas de repetência apontadas pelos alunos: 

62,22'Y;, - tà\ta de interesse dos alunos 
I 1, 11 '~;, - falta de recursos financei lOS para a escola 
8.88 ':;, - salários dos professores 
8,8B;~~, - má qualidade dos professores 
6,6b i~/;) - má qual idade da pr6pria escola 

o que os alunos ficaram sabendo com o início do Programa TV Escola, instalação da 
antena parahólica e TV para a reprodução de vídeos: 

37,5% 
22,5%, 
17 ':;'X, 
15'y;, 

- ouviu dizer. mas não viu: 
- não foi informado; 
- foi informado: 

- já viu carta7cs divulgando a TV Escola: 
- sabe que os protessores assistem ao programa. 

o maior objetivo do Pnlgnulla T\' Escola, segundo conhecimento do aluno: 

38,09% - capacitar os professores, 
33,33%, - mostrar vídeos para os alunos, 
21.42% - não sabe o objetivo do Programa TV ESCOLA 
7, I"' '1.,3 - doar TV e vídeo para as escolas, 

o que os alunos sabem sobre o Programa de Informática da SEED/MEC: 

36,58% 
31,7% 
26.2~/Ó 

-1,87'1., 

Não tem sala com computadores para aula normal dos alunos. 
Tem computadores apenas para os Diretores. 
Tem curso de informática, porém é cobrado um preço. 

Tem sala com computadores e aula de informática de graça. 

o programa de illroJ'lIIatila~'ã() das eSfolas rl'prrs('nta para os alullos: 

51,16% Uma C'\l'l-lcnte oportunidade para estimlllal lIS alunos 
34,88% Não sabe nada soule este programa 
2,32';;, Sua escola recebeu computadores e voce está aprendendo 
,1,(,::;'1., Existem protessores treinados para dar aulas de informática. 
(~,97% Sabe de outra escola pública, em sua cidade, já com o ensino de informática 
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o domínio do uso do computador pode: 
51,11 cy., - ajudar lia hora de conseguir emprego, 
24,44% - làcilitar toda a vida do alllllo, 
15,55% - torná-lo igual aos demaisjovcns 
6,66% - aprender com a in/ema 
2,22% - fàcilitar apenas os estudos. 

Participação das famílias nas escolas: 
65% - Não é convidada a ir à escola: 
17,5% - Vai às reuniões, quando cOll\idada: 
12,5(~;. - Só vai à escola quando é obrigada, por casos de indisciplina: 
2,5 cyu - Vai sempre à escola e paIticipa de algumas decisões: 
2.5% - Não gosta de ir à sua escola 

7.3.1.1. Síntese dos Dados 

Dados mais rele, antes 

I. A maioria dos alunos pesquisados ( 73,9~ó) estudam em escolas que possuem 10 e 20 

graus. 
2. Entre os seniços oterecidos pelas escolas, os alunos apontaram como excelentes a sala 

de vídeos e a merenda escolar, em seguida, destacaram a quadra de esportes como boa 
e razoável. lVlais de 50% dos alunos consideram a biblioteca ruim ou alegam que não 
existe. 

3. Metade dos alunos considerou o ambiente da escola violento e perigoso e 27,2% dos 
alunos acharam que o ambiente é pouco adequado para o estudo. 

4. Com relação aos Hltores que mais facilitam a aprendizagem, os alunos apontaram ser 
o jeito do professor, a matéria copiada no quadro, o livro didático e a preferência pela 
matéria. Destacando a matéria copiada no quadro, os alunos revelam a forma usual 
como o professor passa o conteúdo, embora sejam muito usados o mimeógrafo e já as 
copiadoras. 

5. Foram consideradas melhores as escolas estaduais e as particulares. Este resultado 
pareceu estranho. considerando qlJe as escolas Illunicipais estão melhor aparelhadas e 
assistidas do qllC as estaduais Parece qllC ainda aqlli prevaleceu uma opinião 
influenciada pela tradição de outros tempos. 

6. Um número representativo de respostas, 43.l8~o, indica que os alunos consideram ter 
as mesmas chances ele qualqllcr jovem e 31.R% sente-se desrespeitado C0l110 aluno de 
escola pública 

7. A principal causa de repetência roi considerada a tàIta de interesse dos próprios alunos 
- opinião de ú2,22~/o das respostas. 

8. Com relação ao programa T\' Escola, 37,5~o dos alunos ouviram falar sobre o 
programa, mas não viram e 22.5% dos alunos não foram informados sobre o 
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programa O /lU mero de alunos que foram informados -- 17,5% - indica que a 
divulgação não t elll apresentado resultados. 

9 O maior objcti\u da TV Lsmla, segundo 38()tyyó dos alunos, é a capacitação de 
professores. e para 3J.33~ú dos alunos é a exibi<;'ào de vídeos. 

10. Sobre o Proinj(l. 36,58% dos alullos disseram lIão ter laboratório em sua escola e 
31,7% dos alunos alegam ter computadores apenas para os diretores. Neste caso, os 
alunos das escola estaduais não tem, de tàto, laboratórios disponíveis. 

lI. O Programa de informática representa excelente oportunidade para estimular os alunos 
( 51,16% das respostas ), mas 3-1,88% dos alunos nada sabem sobre o programa. 

12, O domínio do computador foi apontado como fator de ajuda para conseguir emprego 
( 51, II % das respostas) e facilidade para a vida ( 24,44% das respostas ), 

13. Quanto à participação das famílias na comunidade escolar, 65% dos alunos disseram 
que as famílias não são cOl1\idadas a irem à escola e 17,5% dos alunos disseram que 
os pais vão às reuniões, quando convidados 

7.3,2. Principais respostas dos questionários aplicados aos professores: 

Foram distribuídus 58 questionál ius e 32 professores entregaram suas respostas, o que 

representa Ulll pouco menos de 5 5~'ó do total. Vale lembrar que muitos protessores 

trabalham em mais de uma escola I '.ste número de respostas é considerado bem razoável e 

representati\tl P,II<1 a pesquisa. 

A maIor parte dos questionários respondidos foram entregues no mesmo dia em que 

aconteceu o encontro- ltorkslwp, em que foram debatidos temas como o Conselho 

Comunidade-Escola, a Merenda Escolar, a TV Escola e o Proinfo. 

Muitos questionários apresentaram respostas incompletas. 

Com exceção de uma escola municipal, não se percebeu uma aceitação interessada durante 

os encontros e <I 1:1.')l' de n;spost<ls (t()" qllcStiollÚI ius 

Muitos professores trabalham em IIlais de uma e~l:ola e, por essa razão, algumas respostas 

apresentam resultados confusos Por exemplo, professores que trabalham há mais tempo 

em uma escola do que em outra marcaram mais de lima resposta 
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I 1 f 'T' :.,: 'I": 

EDUCAÇÃO A IlIST,\NCL\-T\' ESCOl .\ E PIUHNFO: ímpartos t'm I.'srola'i públicas do Estado 130 
do I~ío de Janl.'Íru 

Seria preciso e adequado fàzer mais simulações de aplicação de questionário e estudo dos 

dados, antes do tlél!>alho dclílliti\() lln] pré-teste I(li insuficiente para a observação das 

falhas. 

Principais resp()~tas 

Você é professor de l'scoln: Experiência em escolas públicas: 

Estadual- 17 Rl'Sptl\(,L, (41.46%) 

Municipal_ I t) IZc:.pn:)ta~) (4(d4°0) 

Particular - 05 Rl";I)\l~I:j~; (12, 19~0) 

O I a 05 anos - OS rl'spostas (2(Y~'() 

06 a I O anos - 12 respostas (30%) 

1i a 20 anos - 07 rcspo'itat; (17,5%) 

* Considerando o total de 41 respostas J\lais de 20 anos - I J respostas (32,5%) 

,~ Considerando 40 respostas 

Recursos que mnis Hjlldnm o trHhalho docente: 

1. Laboratório de informática: 23.68% 

2. Sala de vídeos com videoteca \aliada. 21.05% 

3. Copiadora (xerox) e disponibilidade c papeL 21.05°ó 

4. Livro didático: 18. ·l2~ Ó 

5. Biblioteca bem equipada. 15.78% 

*Considerando 38 respostas 

Maneira mnis CfiCHZ na atllHlização e profcssol'es: 

• Treinamento constante com a própria equipe docente; 44A4% 

• Treinamento da Secretaria d Educação, em escolas-pólo; 33,33% 

• Treinamento pelos programas da TV Escola: 13,88% 

• Treinamento pda Secretaria de Educação, fora da escola. 8,33% 

* Consideranclo 36 respostas 

Os professores não procuram atllalizHção fl·Cqiil'l1tl'. porque ... 

1. Falta de tempo disponível; 

2. Não ganham sulicicntc para custos com treinalllento: 

3. Falta de moti\'ação, 

4. Falta de oferta de cursos 
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Os proleSS()ll~S ílk)!íllll lirltél <Iv 1l'lllpo pala tleillilllll'llto ( 44,11%1) e alinnam, na lede 

estadual de ensino, que não oferecem nenhuma l(lIma de treinamento aos professores A 

maioria não usa a programação da TV Escola. 11Ias reconhece a necessidade de 

computadores nas escolas, para uso dos alunos e dos plofessores. 

Um grande percentual dos professores investigados ( 23,68%) considera mais importante, 

como apoio ao trabalho didático, o laboratório de inl(Hll1ática. Os professores consideram 

também importante (21.05%) a sala de vídeos _. com tecnico-operador - e gostariam de ter 

copiadoras e papel para organizarem seus trabalhos 

Durante os dois encontros- 1I·(}/'k.\JlO/J\ percebeu-se 

• A 'participação de alunos e de pais e alunos é llluito pequena. menos de IOD/c) dos 

convidados; 

• Na escola estadual I, comentada na página 129, participaram os professores que 

trabalhavam naquele dia e. na escola municipal, estavam presentes mais de 95% dos 

professores - era Conselho Comunidade-Escola - atividade bimestral da escola. 

• Com exceção de alguns professores e dos diretores, ninguém conhecia os programas 

TV Escola e Proinfo: Após a apresentação dos programas, alguns alunos ( menos de 

10%) disseram ter assistido a alguns vídeos. Na rede municipal, todos conhecem o 

Programa de informática da Secretaria Municipal de Educação e revelam muita 

satisfação com o mesmo. 

• Os pais dos alullos reclamam da violência e dos professores t~IItOSOS, problema que se 

destaca ainda mais na rede estadual de e'nsino 

• Na escola municipal 1, comentada na página 122. as pessoas demonstraram estar muito 

à vontade, confiavam bastante na equipe escolar e participaram ativamente do 

encontro, fàzendo críticas e dando sugestões 

• Os pais presentes alegaram enfrentar sérias diJiculdades para acompanhar o estudo dos 

filhos, não podendo, até mesmo. \'ir à escola para reuniões ou outros encontros. 

• Os alunos presentes, principalmente os mais velhos - do curso noturno da escola 

estadual -. demonstraram muito interesse pelo laboratório de informática. Sentem f~t1ta 

do recurso e acabam perdendo chances de trabalho por essa deficiencia. 
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• Mesmo mostrando desapontamcnto diante das dificuldades, os professores presentes 

revelalll 1>1 C()l'llp<l~a() c illll'll· . ..;~,l· /1<1 s()/tll.;flo d()~, !lI ()blL:lllas Ievalltados 

• O sentimento observado. com Jcla~ã() ao plOgrama TV Escola. é de t;llta de 

informação. l\luitos gostariam de conhecer melhor o conteúdo dos vídeos, mas alegam 

falta de tempo para ficar na escola. fóra do horário de trabalho, para conhecer melhor o 

programa. 

• Observou-se uma grande diferença na qualidade do trabalho pedagógico da escola 

municipal. Tudo le\a a crer quc determina da diferença. além do fato da escula ser 

menor, o apoio de uma equipe com orientadOl e coordenador pedagógicos e ainda um 

orientador educacional Na escola estadual, não ha esse entrosamento profissional 

Este capítulo aprescntou o resultados da pesquisa de campo, ressaltando algumas 

dificuldades encontradas na contagem e no estudo dos dados. Parece ter ficado claro o 

desconhecimento de professores e alunos a respeito do Proinfo. Com relação ao programa 

TV Escola, o desconhecimento é menor, mas o uso eletivo do mesmo é ainda mínimo. não 

sendo obsenado qllalquer impacto pllsitivo do mcsmo lia qualidade de ensino. 

As observações do ll'OI'kshop não foram quantificadas e foram aferidas de forma 

assistemática, o que não invalida a importância dos dados para as conclusões do trabalho. 



ElHfCA(ÃO A IHSL\NC'L\:IV ESCOl \ F PHOINH): illlllal'tns ('m ('sl'ola'l'úhliras do Estado I·~ 1 
do ({in dt' ,Janl'Ím 

8. CONCLlISÜES E SlIGESTÜES PAI~,\ lIl\l;\ NOVA AGENDA DE 

PESQUISA 

Este capítulo apresenta as conclusões do trabalho. delinindo a respeito dos impactos dos 

Programas da SEED, nas escolas públicas pesquisadas. 

O estudo bibliográfico seguiu uma linha crítica e dialética. conn·ontando o discurso oficial 

com o pensamento de autores de notável saber do tema abordado, com o objetivo de dar 

ao leitor um conjunto de informações básicas para sua melhor compreensão do trabalho. 

A maior preocupação da pesquisadora, no decorrer da dissertação, foi distanciar-se, como 

pessoa também pesquisada. da condução de seu próprio pensamento, para buscar, nos 

outros atores. as respostas de que precisava 

É mister, no entanto, que mais pesquisas sejam feitas, não apenas sobre educação a 

distância, mas sobre as políticas públicas de educação e as formas administrativas 

e gerenciais, que têm conduzido estas políticas 

Esta dissertação buscou resposta que pudesse indicar se foram notados impactos, nas 

escolas públicas do Estado do Rio do Janeiro, com a implementação dos programas da 

SEED: TV Escola e Proinfo. Para tanto, baseou-se em livros, periódicos. textos da internet. 

alunos e professores das escolas selecionadas. de onde tirou os insumos da investigação 

Para desenvolver a pesquisa, foi consultada literatura que pudesse nortear o leitor a 

respeito da atual situação do país e da educação pública, além de introduzir algumas 

questões da administração, da gestão estratégica c das políticas públicas. 
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Focalizando IlIíll .... () 1<'1 1Ié1 , ílIJI)I<!UII ~;(' éI qlll'st~() (LI cducação :1 distànciíL COlllO 11m 

fenômeno da evoluçào da robótica e a telemática. estudando sua evolução e suas 

tendências atuais. destacadamente no Brasil. 

Ao citar as principais ações do l\1l.C destacou-se a criação da Secrctaria de Educação a 

Distância, seus objetivos e diretrizes, além de apresentar os programas TV Escola e 

Proinfo, foco final desta investigação 

Concordando com as idéias da plofessora e cient ista política. Sonia Draibe, sobre a 

necessidade de avaliação das políticas públicas, é que se desenvolveu a presente pesfJuisa. 

Não foi possível, até mesmo por limites de condições tisicas e econômicas, ter uma 

amostra tão abrangente e representativa do universo pesquisado quanto aquela 

desenvolvida pelo Nepp; no entanto, o aprofundamento das questões revelou um resultado 

surpreendente O Programa da SEED. TV Escola não é um caso de sucesso, na amostra 

observada nesta pesquisa. 

Para concluir mais adequadamente este trabalho, é precIso lembrar, maIs uma vez. os 

resultados da pesquisa desenvolvida pelo Núcleo de Estudos de Políticas Públicas- Nepp, 

da Universidade de Campinas, de São Paulo. O universo da amostra reuniu 41. 979 escolas, 

das cinco regiões do País, incluindo 700 entrevistas e 5.080 questionários. 

Prefeitos, secretários. diretores. professores, alunos, paIs de alunos e pessoas da 

comunidade deram, pessoalmente. ~eus depoimentos. A amostra foi cientificamente 

definida pelo Nepp como represelltativa do universo pesquisado A cientista política, 

professora Sônia Draibe, coordenadora da avaliação. afirmou que foi um bom resultado, 

foi um sucesso 

A Revista IV E;is:~~lª pubiicou os resultados da pesquisa, em edição especial de dezelllhlo 

de 1997 13. destacando as pa!antls da coordenadlllH da avaliação da TV Escola 

-. A\ atiar programas fundaml.?nlais é muito importante. Por isso esse tipo de pesqllisa é 
essenciaL maliar o esforço de uma sociedade que gasta seus recursos para atingir certos 

1\ laria Benud:t h ,\hreu 1\ larqul'~ 
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oqjcti\ os. Lm lima sociccbdc dClllocr<Ítica. dc\ c·se a,aliar. para saber se as coisas que são 
feitas \ ,lO bem ou mal. se estão no caminho certo Oll não. Se não. é preciso corrigir Todos os 
programas admitem corm,:õcs c melhorias I': fundamental corrigir rumos quando se est<Í 
implementando. enquanto ainda n;10 se crisuli/oll a forma erracb Depois que ,irou rotina é 
Illlli!o dilíul lIllIdar" 

Realmente, só se pode corrigir uma ação se ela foi bem avaliada. Não se pode saber se os 

rumos estão corretos, se as pessoas estão comprometidas e se os resultados estão 

provocando transformações, sem que sejam investigadas todas as etapas do processo 

As escolas pesquisadas, durante o presente trabalho, localizam-se em uma cidade 

destacada por sua elevada qualidade de vida e excelentes indicadores educacionais Ainda 

assim, foi possível comprovar que o referido programa ficou restrito à instalação dos 

equipamentos e à gravação de poucas fitas. Os professores não lêem as excelentes 

publicações do 1\ 11:: C, em sua grande maioria nUllca assistiram aos programas da TV 

Escola, e alegam tàlta de tempo e de pessoal de apoio para a gravação e organização dos 

vídeos. 

A opinião dos diretores e dos alunos nào é diferente. Esse fato leva a concluir que uma 

sociedade democrática deveria e"igir freqüentes (\\'aliações qualitativas das ações dos 

governos. Se em cada estado brasileiro fizessem pesquisas descomprometidas com as 

instituições tinanciadoras, o resultado poderia ser mais proveitoso para o governo e para o 

povo. 

A responsabilidade no uso dos recursos públicos deve orientar qualquer tipo de pesquisa. 

Não bastam, como avaliação de políticas públicas, as pesquisas que aferem números 

estatísticos, considerando que, no Brasil, as informações revelam a verdade "desejada" e 

aparente, não a real (': preciso conquistar a confiança das pessoas para que elas revelem o 

que poderá comprometê-Ias; assim normalmente preterem dizer o que seria considerado 

correto. 

Os pesquisadores do Nepp fizeram com eficiência o seu servIço. A professora Sônia 

Draibe, competente e politicamente correta, divulgou o resultado dos dados obtidos, como 

parte da Avaliação da Descentralização de Recursos do FNDE e da Merenda Escolar. 

Foram divulgados apenas os resultados quantitativos da pesql1isa. Os indicadores 
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qualitativos deveriam ser apresentados pelo Nepp no início de 1998. Se foram divulgados, 

não tiveram () Illl'~IIIO deslaque do !lI illH:iro rcsultat!() 

Não pretende este trabalho desmerecer ou questionar a avaliação feita pelo Nepp, mas 

colocar em debate a questão das pesquisas de avaliação exclusi\'amente quantitativas, 

quando aplicadas sem a devida preparação das pessoas envolvidas. É sabido que muitas 

respostas tentam mascarar os resultados, direcionando-os para o lado mais desejado, 

porque assim os pesquisados dão lima idéia mais positiva de si mesmos. No momento da 

coleta dos dados, é também de fill1damental importància o comprometimento do 

pesquisador com a busca insistente da verdade 

Criar um ambiente de confiança. tranqüilizando as pessoas investigadas a respeito do 

anonih1ato das respostas e da não idelltiticação das escolas, é com certeza um importante 

elemento facilitador do trabalho. Sem dúv'ida nenhuma, a sociedade brasileira está 

despreparada. ainda. para emitir opilliôes ou dar respllstas objetivas e isentas de tendências 

ou temores. 

A pesquisadora. não podendo desconsiderar sua longa experiência no magistério público, 

confessa ter iniciado o trabalho pressentindo seus resultados filiais As informações 

coletadas confirmaram grande parte de suas suposições, não apresentadas inicialmente 

para deixar o leitor livre do sentimento de frustração observado nos professores de escolas 

públicas. A falta de confiança nas políticas públicas do governo, o ressentimento pela 

prática autoritária. que exclui o professor do planejamento e da elaboração de seu próprio 

trabalho. e o desprestígio protissional da categoria aniquilaram o educador. 

Como tem sido comum. não faltam políticas públicas bcm planejadas; tà1tam políticas bem 

executadas e et'eti\as () insllce~s() dus programas está associado C0111 as fàlhas oconidas 

nas fases de implementação. llt: nt'cllçàll e de il\aliação dessas políticas públicas A 

divulgação dada pela rc\'ista '1\ hcola a pesquisa kita pelo Nepp não aponta Lllhas do 

programa. apenas cOl1tabiliza o IHllllelO de escolas com kil instalado e quantas dela grll\ am 

os \ídeos [~ preciso ter mais atcnçün. paI a que as pesquisas não busquem os resultados 

desejados. 111;1S sim os reais 
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Segundo Sônia Draibc. pode-se contar no dedo pesquisas nacionais desse tipo, que a\aliam 

a implementação e descentralização de programas De acordo com as conclusões a que se 

chegou. além de a\ aliar li implemeIltaçào. seria de tlllldamental importància para o sucesso 

de programas. a sensibilização dos executores e o acompanhamento dos resultados 

práticos, que indicariam a efetividadc daquela ação. 

o fato de 21.5 111illlôcs de alunos estalem em escolas com a televisão. a antena parabólica e 

o kit tecnológico não indica a sua l1tilização~ muito menos avalia se houve impacto positivo 

com o acréscimo dcsse recurso à rutina escolar As pesquisas não provam a validade de 

qualquer informaçào. apenas cOIltahilizam as respostas dadas e fornecem alguns 

indicadores Por mais competeIltes c comprometidos que estejam os pesquisadores, sua 

responsabilidade restringe-se a a\aliar. COI11 tidelidade. o fato e informação que se busca. 

o documento, já citado nas página 101 e I 02, apn~selltado pelo DEMEC/RJ: TV Esg)la: 

um estudo prelill1illª-LJ10_Riouº~ .lª!l~iro. fornece algumas avaliações do programa41
, 

desenvolvidas em 16 municípios do Estado do Rio de Janeiro. A equipe responsável pelo 

trabalho envolve 12 profissionais que. naturalmente. dispunham de recursos para percorrer 

os municípios, desell\olvendo o que chamaram de estudo exploratório da situação da TV 

Escola. 

A pesquisa ressalta que as secretarias municipais de Barra Mansa, Campos de Goytacazes, 

ltaboraí, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Teresópolis e Volta Redonda informaram que 

suas escolas com mais de 100 alunos nào dispunham de kit tecnológico. Segundo o 

documento. aquela primeira apreciação revelava que " o Programa ainda é pouco 

conhecido e por isso não se constitlli em recurso pedagógico incorporado à prática escolar, 

pelo menos nas (25) escolas visitadas." Os municípios selecionados foram: Angra dos 

Reis, Belford Roxo. Cabo Frio. Duque de Caxias. l'vlagé, Niterói, Nova Friburgo e 

Petrópolis 

II Lcr comcntários cilaJlls nas páginas 10 1 c 101 e \l'rillcar gráficos rcferentes aos dados colclaJos na 
pesquisa rcali/ada por equipe do DEMEClIU 
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Em algumas das escolas acuna. os professores deram boas sugestões, além de nlLerem 

crít icas ao Progl ama I knl rc suas sllgestões, destaca·se a de que a programação de\'eria ser 

rcprisada mais \ l'/CS c Clll canais (il- li\ lT :ll'l'SSO 

De fato, não é fácil compreender as razões que le\ am o MEC e a SEED a custearem 

transmissões repetidas, quando as emissoras edllcati\,as poderiam fazer isso, com maIs 

facilidade e economia para todos. InfClizmente, a transparência das decisões públicas ainda 

não é exigida pela sociedade. 

Foram diferentes as duas pesqUIsas oficiais, incltlsi\ e com relação ao resultado a que 

chegaram Bem diversa daquelas, buscou-se, com a presente pesquisa. o aprofundamento 

da investigação, c nãn a extensão da amostra Assim. foi possível tornar visível o tàto de 

não estarem, nas escolas pesqllisadas, sendo bem aprmeitados os recursos do programa, 

dentro dos objeti\os traçados pelos plancjadores 

Os professores não procuram capacitar-se, tampouco aproveitam a qualidade dos 

conteúdos como motivação e apoio pedagógico para os alunos. Assim, devem a SEED e o 

MEC reavaliar os objetivos e as estratégias de execução do programa TV Escola, a partir 

da diagnose feita em outras e nesta pequena amostra apresentada. 

Durante a realização da pesquisa de campo, aqui descrita, foi constatado um quase total 

desconhecimento das pessoas e das autoridades com relação ao Proinfo. Foi preciso 

explicar detalhadamente o programa e seus objetivos a cada participante da investigação. 

Tais observações indicam que a Secretaria de Educação a Distância e o MEC, mesmo 

estando na direção cel1a, deveriam estar mais atentos com relação ao destino e à aplicação 

das verbas destinadas aos seus programas e à conscientização dos usuários dos programas. 

Segundo textos util'iais, a garantia LI ... uti1l1i/~li,'i[ll dus \ lIltosos IcCurSL1S públicos nele 

investidos, reside. l:"lll pl illlciru lug:I' lIa cllt'ase dada a capacitaí,'<!') de recursos Illllna110S, 

que precede a instalação de eqllipallll'lltlls e resptllldv p(lr -l()~ à do custo total do pmgralllél 

Nada foi encontrado. na amostra pcsqllisada. para confirmar estas iníi>rlnações. 
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o Programa Nacional de Informática na Educação, proposto pelo MEC, tem sido 

implementado st:guindo UIll plant:jalllt:nto bem estrutlllado e com ullla razoável dindgação 

de cada fase de desenvohillll'nt() No entanto, IIllla pessoa mais interessada no 

acompanhamento do programa consegue perceber que, apesar de todos os esforços, essa 

proposta da SEED/iVIEC tem sido executada, na prática, com grandes dificuldades 

operacionais e sem a necessária agilidade 

A rapidez das transformações tecnológicas eXIge, por parte dos implementadores de 

políticas e administrações públicas, maior urgência e preocupação com os resultados a 

serem alcançados" Essas exigências não têm sido efetivamente consideradas como 

fundamentais ao sucesso de progralllas tecnológicos 

A ausência de prestação de contas dos recursos públicos gastos com este programa e de 

transparência das ações e dos resultados tem sido uma das tàlhas que mais incomodam os 

profissionais da educação As escolas desejam ter os computadores, os alunos demandam 

esse tipo de domínio técnico e o programa nào se efetiva. 

Ainda em fase inicial de execução. em NiteróL o Programa de Informática não apresentou 

os resultados previstos para o biênio 97/98 e pouco se pode observar, de concreto e efetivo 

até o segundo semestre de 99. Até o si/e do Proinfo está desatualizado na [Iltemet e não 

disponibiliza inflmllações relevantes para () pesquisador, a respeito de como tem 

acontecido o processo de implementação do programa, no país" 

Essas e outras limitações tornam impossível finalizar o trabalho do pesquisador. Por tal 

razão, os estudos de\cm ser continuados, em outra agenda de pesquisa, por cuja direção o 

olhar científico de\e. sempre, focalizar sua atenção, em busca de novas respostas" 

São tantas as Iimitaçües de lima pesquisa que não é possível esgotar uma investigação, por 

mais que haja comprometimento do pesquisador e dos atores envolvidos no estudo. objeto 

da pesquisa. Cada assunto pode ser estudado sob pontos-de-vista diferentes, o que levaria a 

resultados também diferentes Por essa razão, seria importante que outras pesquisas tCJssem 
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desenvolvidas sob, e o Illesmo tl.:lllil. cada ullla I'locurando cornglr as lacunas não 

preenchidas pcla ,lllll'l iOI 

Considerando D destaque dado pelo governo aos plogramas da SEED e ao volume de 

recursos disponibilizados para sua efetiva execução, fica a sugestão de maior incentivo, 

por parte do Programa de Apoio à Pesquisa em Educação a Distância - PAPED, para os 

projetos selecionados sobre a EAD Com mais recursos de apoio técnico e financeiro, 

poderia o pesquisador aprofundar (' estender a sua amostra. a fim de levantar dados que, 

com toda cCl1cza. dariam àquela Sc,'ll'Iaria ofi>edh({( Á de que precisam para redefinir seus 

programas 

Com toda a certeza. o sistema puhlico de ensl110 preCIsa, rapidamente, preparar-se para 

atender às demandas de capacitação humana e plnlissional do alulIo. para isso depende 

exclusivamente dos recursos oferecidos pela escola pública, Delongar a execução de um 

programa de tal importància representa. inevita\ell11ente, um grande desperdício de 

recursos econômicos e humanos 

Em cada ano de atraso do programa. milhares e alulIos saem das escolas incapacitados para 

o novo mercado de trabalho, além do tàto de lima infinidade de equipamentos tornarem-se 

obsoletos ou apresentare/n defeitos, Dessa forma, os parcos recursos públicos saem pelos 

ralos da incapacidade gerencial 

Sabe-se, muito bem, que a prática usual dos governos tem sido a de criar novos programas, 

liberar verbas para ações de impacto propagandista, jamais investindo na continuidade de 

ações iniciadas ou na manutenção de algum projeto desenvolvido por seu antecessor, 

Naturalmente, com a população já aCllstulI1ada com ,h IlO\aS tecnologias da infortlléwào, () 

sucesso de um plOgrama de informatização fica llIuito mais fácil de ser atingido, Destarte, 

tudo leva a crer que o Proilll'o poderá apresentaI \)()I1S resultados. a CUlto prazo. caso as 

condições das escolas sejam melhoradas. como tem acontecido em municípios que se 

antecedem inj()[lllatiz<llldo suas escolas Este filto plllém. é difícil de ocorrer em {llltras 

cidades com caraclL'rísticas diferentes daquelas 
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Nas escolas IIlUlllClpals obscl\ ada~. na cidade de Niterói, existe, Ja em operação, um 

programa de informática desenvohido pela Fundação Municipal de Educação. Os alunos 

estão satisfeitos com as alllas de informática e até gostariam de ter mais horas de aula dessa 

disciplina. 

Enquanto isso, na rede pública estadllal de ensino, grande maioria nessa cidade, ainda não 

há escola com laboratório de informútica em funcionamento, embora se tenha verificado 

que os computadores já estão chegando 

Isso significa que a população de baixa renda. exatamente a que mais necessita dos 

serviços públicos e de melhor capacitação paI a o trabalho, continua sem preparação 

tecnológica e humanística para o entl'cntamento das exigencias do mundo moderno 

Pode-se concluir. assnn, que o I\linistro da Educação e o Secretário de Educação a 

Distância precisam mudar os mecanismos de avaliação e de diagnóstico das políticas 

públicas implementadas no âmbito de seu ministério ou secretaria 

Existem verbas suficientes para impactar positivamente a educação pública no Brasil, 

ocorre que, infelizmente, essas verbas são canalizadas maiS para a divulgação dos 

programas do que para a tàse de execução dos mesmos. 

As comunidades escolares tem sido continuamente ignoradas, tanto na tàse de 

planejamento, quanto 110 decorrer da execução. enquanto principais atores sociais dos 

respectivos programas Esta é lIl11a t1t1ha do programa e, provavelmente da prática 

administrativa, que precisa ser corrigida e melhor estudada em outras pesquisas. 

Sem o interesse e a participação ela sociedade perante as ações dos governantes e dos 

administradores puhlicos, solidifícar-se-á. no Brasil. (} costume auloritário e falacioso das 

representaçi'íes descoll1prometidas COIl1 seus represcntados Para corrigir uma democracia 

dc mentira, é preciso conduzir a \ isào social pCH meio dos resultados das pesquisas 

desenvolvidas por instituições imparciais politicamente 
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Fazer com que sc t011lC1I1 visí\cis as pesquisas acadclllicas é função das universidades, até 

mesmo como forma de justificar socialmente a SWl l'\istcncia, a sua principal razão de ser 

A produção cientítica, via de regra, acumula papel nas bibliotecas das instituições, 

enquanto deveriam ser. obrigatoriamente, publicadas em súmulas, em periódicos de 

interesse social 

E mister que outlllS estudiosos, dl'sl'ol1lprometidlls. COI1l visão oficial ufanista, perslgalll 

este tipo dc in\cstigaçào, para qUL' a IllOdelllida(k ICl.llológica das es..:olas públicas OCI 111 a, 

de fato, antes que toda a verba seja l'l)Jlsul1Iida COlll eqllipamentos nldados ao desuso 

o Programa Nacional de Informática lia Educação é essencial para a melhoria de qualidade 

das escolas brasileiras e para a uni\ ersalização do liSO da tecnologia de ponta no sistema 

público de ensino, por essa razão merece mais atenção de seus avaliadores e pesquisadores. 

Pesquisas dentro desta área preClsalll ser incenti\adas As pessoas, assumindo postUlas 

cidadãs e politicamente mais corretas, devem dedicar-se à busca de maior conhecimento da 

realidade, nâo pOI ceticismo ou antagonismo político, mas por responsabilidade social c 

por noções do que se chamou, aqui, de (lCc()lIl1labi"~r, 

Dar continuidade à investigação dos Programas TV Escola e Proinfo é, assim, fundamental 

para a SEED , para o sistema de ensino e para a sociedade, cliente e beneficiária dos 

serviços públicos de modo geral Sendo assim, reforça-se a necessidade de seguir, 

aprofundar e estender este estudo, direcionando-o, cada vez mais, para a busca da verdade 

e para a avaliaçâo dos impactos dos referidos programas, na qualidade de ensino e na 

melhoria dos indicadores de escolaridade. 

Concluindo, os pltl~!1 (lll)(h da SIID 1\' Escula l' Ploinl«J não conseglmam illlpaLlar 

positivamente a qualidade de ensino das escolas pesCjuisadas. Foi percebida uma forte 

rejeição ao PlOgl<lmél T\' Fscola l' mIlita e:\jlcctati\'a com relação à chegada dos 

computadores du PlOinfo Enquanto ISSO, a e\asão e a repetencia permanecem, e os 
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indicadores cle c,>c()!aridade não sc aprescntam em I(~l O/!ls coloridos, como as publicações 

oficiai s. Os casos de sucesso das pul i I icas do gO\ CIIlO Ilão são conheci dos, em N it erói. 

Seria interessantc. portanto, pesquisar com mais profundidade, não apenas os programas da 

SEED, mas todas as leis, rcl<.mnas c políticas púhlicas relacionadas à educação popular, 

considerando vergollhoso postergar ainda mais a soluçào de problemas, cuja gravidade 

compromete o futuro dos brasileiros 
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7.3.2.1. Análise dos Dados 

Pode-se dizer que () perli I do professor entrevistado indica um profissional com mais de 10 

anos de serviço público, tendo a amoslra 22% de professores com dupla regência ( estadual 

e municipal) 

E fàcilmente percebido um maior grau de satistàção dos professores da rede municipal, 

não apenas com a questão salarial. mas também pela preocupação com o treinamento e 

com a disponibilização de recursos 

A totalidade dos questionários respondidos por professores, exclusivamente da rede 

estadual, indicava desconhecimento a respeito do programa Proinfo. 

Mais de 56% dos professores desconhecem o Programa TV Escola e, na rede estadual, 

apenas 5% dos professores fizeram uso desse programa. 

Muitos professores da rede municipal conhecem laboratórios de int()('J11ática, mas llão são 

os do Proinfo, e Silll os da Secrela! ia I\lunicipal de Educação 1\as escolas estaduais, 

apenas os diretores Oll\ ilam falar no Proinfo 

o treinamento l1IalS eficaz _ segulldo 44,-H% dos professores_ de\e ser constante e 

oferecido na própria escola, pelo COlpO docente. 
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10. ANEXOS 

A- Modelos de questionários usados no trabalho. 

B- Site da Secretaria de Educação a Distância: 

• TV Escola; 

• Programa de Apoio Tecnológico; 

• Apresentação da Pesquisa Unicamp; 

• Proinfo; 

• Comissões Estaduais de Informática na Educação; 

• Programa de Apoio à Pesquisa em Educação a Distância- PAPED. 

C- Referências de trabalhos sobre EAD, disponibilizados na Internet; 

D- Centro de Ensino Tecnológico de Brasília - CETEB. 

E- Campus Global- PUC/RS. 

F- Centro de Ensino a Distância - CEAD. 
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