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RESUMO

Esta dissertação tem como objetivo central entender limites e possibilidades da
inserção político-pedagógica do Software I-Educar no processo de qualificação da
gestão educacional. Para tal compreensão, foi desenvolvida uma pesquisa de caráter
qualitativo, um estudo de caso histórico-organizacional, que possui como eixos de
análise o diálogo, a participação e o acesso. Para entendermos o contexto em que
este trabalho se desenvolve, utilizamos o conceito de Sociedade em Rede, de Castells
(2005), para além disso discutimos sobre tecnologia por meio da teorização de autores
como Feenberg e Silva (2006), assim como perpassamos o conceito de educação de
Paro (2010a), o processo histórico em que a informática foi sendo inserida na
educação com Tavares e Valente, a qualidade da educação, segundo Dourado,
Oliveira e Santos (2007) e Demo (1994), posterior a isso as formas de organização da
gestão educacional com Libâneo, Oliveira e Toschi (2012). Como objeto desta análise
utilizamos um software Público e Gratuito do Portal do Software Público Brasileiro,
chamado I-Educar, o qual se define como um software de gestão educacional eficiente
e que tem como proposta central sua adesão a todas as redes de educação do Brasil.
Partindo da leitura teórica-metodológica deste objeto, conclui-se que o software
possui limites e possibilidades para o processo de qualificação da gestão educacional,
por se tratar de uma ferramenta que possui características de organização da gestão
técnico-científica e poucos aspectos de gestão democrática, conforme previsto nos
documentos da Educação Brasileira.
Palavras chave: I-Educar. Gestão Educacional. Software de Gestão Educacional.
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ABSTRACT

This dissertation aims to understand the limits and possibilities of political-pedagogical
insertion in the qualification process of educational management. For such
understanding, a qualitative research was developed, a historical-organizational case
study, which has as axes of analysis dialogue, participation and access. To understand
the context in which this work develops, we use the concept of Network Society, by
Castells (2005), besides we discuss about technology through theorization of authors
such as Feenberg and Silva (2006), as well as pervade the concept from Paro (2010a),
the historical process in which informatics was inserted in education with Tavares and
Valente, the quality of education, according to Dourado, Oliveira and Santos (2007)
and Demo (1994), after that the forms of educational management organization with
Libâneo, Oliveira and Toschi (2012). As object of this analysis we use a Public and
Free software of the Portal do Software Público Brasileiro, called I-Educar, which is
defined as an efficient educational management software and whose main proposal is
its adherence to all education networks in Brazil. From the theoretical-methodological
reading of this object, it can be concluded that the software has more limits than
possibilities for the educational management qualification process, since it is a tool that
has characteristics of technical-scientific management organization and few aspects
of democratic management, as provided for in the Brazilian Education documents.
Keywords: I-Educar. Educational management. Educational Management Software.
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INTRODUÇÃO

O uso da internet como meio de comunicação entre sujeitos tem se expandido
cada vez mais. Uma pesquisa1 do Banco Mundial, realizada em 2016, demonstrou
que, desde 1990, quando o acesso à internet pelos brasileiros era insignificante
(0,0%), houve um aumento para 60,9% até 2015. Esse dado é significativo ao
pensarmos que a internet é um meio utilizado no trabalho, lazer, no campo da
educação e em múltiplos espaços.
Na educação, desde 1990, a partir da expansão dos computadores de uso
pessoal, esse recurso começou a ser utilizado nas universidades como repositório de
dados. Desde então, desenvolvem-se eventos, seminários e espaços de discussão
com grandes estudiosos sobre essa inserção e o computador ganha, a cada dia, maior
importância nas suas funções e utilidades para a educação.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP) 2 apresenta em seus dados, referentes ao CENSO escolar 2016, que, nas
escolas de Ensino Fundamental, a existência de computador para uso administrativo
é de 64,5%, percentual superior ao de escolas que dispõem desse recurso para uso
dos alunos (54,4%). No Ensino Médio, esses números são mais elevados, porém a
disparidade permanece, a utilização do computador para uso administrativo fica em
94,8%, enquanto as escolas que dispõem desse recurso para uso dos alunos
representam 88,8%.
Observando esses dados, torna-se pertinente a discussão em torno da
utilização dos computadores na Gestão escolar, pois é utilizado como ferramenta
administrativa, política e pedagógica. Com esse recurso difundido na Educação
Pública Brasileira, a discussão se volta para como tal ferramenta pode ser utilizada na
construção de processos de Gestão Educacional.
Nesse contexto, desenvolvo esta dissertação, apresentada ao Curso de
Mestrado Profissional em Informática na Educação do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) – Campus Porto Alegre, com a

1

2

Disponível em: <https://www.google.com.br/search?sa= X&q=brasil+usu% C3%A1rio+da+
internet+como+porcentagem+da+popula% C3%A7% C3%A3o>. Acesso em: 06 ago. 2019.
CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2016. Notas Estatísticas. Disponível em:
<http://download.inep.gov. br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2017/notas_est ati
sticas_censo_escolar_da_educacao_basica_2016.pdf>. Acesso em: 02 ago. 2019.
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temática sobre a utilização do software I-Educar como ferramenta de tecnologia na
Gestão educacional. Dessa temática central advém o problema de pesquisa
desenvolvido neste trabalho, o qual seria: quais os limites e possibilidades da
inserção político-pedagógica do software I-Educar no processo de qualificação
da Gestão educacional?
Tal questão se relaciona às formas de utilização das tecnologias no processo
de Gestão educacional e escolar, e tem relevância ao compreendermos como
hipótese que:


A tecnologia não é neutra, ela possui uma inferência nos processos que
desenvolve. E a Gestão educacional, que utiliza tecnologia, possui
características específicas, as quais possuem limites e possibilidades para
o processo de qualificação.

Para responder à pergunta/problema de pesquisa, este trabalho possui como
objetivo geral: entender os limites e possibilidades da inserção políticopedagógica do software I-Educar no processo de qualificação da Gestão
educacional.

Os objetivos específicos consistem em:


Descrever o Software I-Educar no contexto da Gestão educacional.



Investigar os aspectos político-pedagógicos do I-Educar no contexto da Gestão
educacional.



Analisar os limites e possibilidades de contribuição do I-Educar no processo de
qualificação da Gestão educacional.



Desenvolver um folheto com os indicadores de análise de qualidade em
softwares de Gestão educacional.

O interesse pelo estudo das tecnologias e Gestão educacional surgiu na
graduação em Pedagogia, quando participei por um ano de um projeto, como bolsista
de Iniciação Científica, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia,
intitulada: A prática de Gestão educacional dos Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia (IFs): desvelando os desdobramentos da política de expansão

14

da Rede Federal de Educação Básica, Profissional e Tecnológica (2011 - 2012)3,
orientada pela Professora Josiane Carolina Soares Ramos Procasko. Essa pesquisa
teve como objetivo entender como a política de expansão dos IFs atendia aos
documentos norteadores da rede no que se refere à Gestão Democrática educacional.
Além disso, participei como bolsista de iniciação Científica de uma pesquisa,
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), intitulada: Parcerias entre
sistemas públicos e instituições do terceiro setor: Brasil, Argentina, Portugal e
Inglaterra: implicações para a democratização da educação (2013 - 2014), orientada
pela Prof.ª Dr.ª Vera Maria Vidal Peroni.
Sou graduada em Pedagogia e atuo há quatro anos na função de docente da
Educação Infantil no Município de Cachoeirinha. Essa experiência profissional me
permitiu refletir, na prática, sobre a relação entre comunidade e Gestão escolar,
analisando como o diálogo entre estes segmentos podem proporcionar a qualificação
da Gestão escolar e educacional.
Partindo dessa trajetória pessoal e acadêmica, surge o interesse em
desenvolver um estudo sobre a inserção da informática na Gestão educacional. Sendo
mais específica, sobre os limites e possibilidades de um software para a qualificação
da Gestão educacional.
Em meio a isso houve a oportunidade do ingresso no mestrado profissional de
Informática na Educação (MPIE), o qual tem como fruto esta dissertação. Este
trabalho foi desenvolvido a partir da pesquisa acadêmica e disciplinas obrigatórias e
optativas oferecidas. Esta dissertação é composta por sete capítulos, nos quais se
apresentam os elementos introdutórios

e de desenvolvimento

da pesquisa

empreendida.
Após a introdução é apresentado o capítulo metodológico, que inicia com a
apreciação de trabalhos relacionados ao I-Educar e sistemas de Gestão educacional,
no período de 2009 a 2019. Posterior a isso são definidos os três eixos de análise,
que são: o acesso a todos, a participação e o diálogo. Esses três elementos foram
constituídos a partir da interlocução teórico-metodológica dos referenciais aqui
desenvolvidos. Para além disso, se definiu nesta seção o caráter qualitativo conforme
Godoy (1995), com análise de documentos e textos, análise qualitativa e a
3

A prática de Gestão educacional dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs): desvelando
os desdobramentos da política de expansão da Rede Federal de Educação Básica, Profissional e Tecnológic a
(2011-2012). Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/63263>. Acesso em 29 mar. 2018.
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metodologia de estudo de caso histórico institucional, segundo Triviños (2008), que
consiste no estudo de uma instituição e seus processos.
O terceiro capítulo consta com a discussão de conceitos como: Sociedade em
Rede de Castells (2005), de tecnologia conforme Silva (2006) e Feenberg (2003); um
histórico da inserção das tecnologias na educação Brasileira segundo Valente (1997) e
Tavares (1999) e a discussão em torno da qualidade dessa educação, utilizando conceito
de qualidade tal qual Dourado, Oliveira e Santos (2007).
Ainda consta no terceiro capítulo, discussões em torno das tecnologias na
Gestão educacional, sua organização e processos político-pedagógicos conforme os
autores Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), Paro (2010a), entre outros, os quais
discutem a ambiguidade da tecnologia implicada na Gestão educacional e seus limites
e possibilidades político-pedagógicas para a qualificação da Gestão.
O quarto capítulo, no qual descrevemos sobre o software I-Educar a partir de
seu manual de instruções, Portal do Software Público Brasileiro, Portabilis e notícias
a seu respeito. Trata-se de capítulo descritivo sobre o software em estudo,
compreendendo-o a partir de várias perspectivas, de seus projetistas, do espaço do
qual faz parte, da empresa que presta suporte e da mídia.
O quinto capítulo, o qual corresponde a uma análise teórico-metodológica com
base nos objetivos traçados. Esse texto compreende a retomada da hipótese inicial4,
conceitos como contexto, objetivos e conceitos de educação e Gestão apontados pelo
I-Educar e um quadro resumo dos limites e possibilidades político-pedagógicas para
a qualificação da Gestão educacional.
Por fim, temos o produto, que consiste em um Manual técnico de avaliação de
software de gestão escolar, simples e objetivo, um checklist e um glossário,
desenvolvendo as perguntas e orientando enquanto a existência ou não dos itens em
software de gestão escolar, com o objetivo de auxiliar os gestores e comunidade escolar
na escolha e aquisição de software de gestão que auxiliem na construção de processos
mais democráticos de gestão.
Sendo assim, apresento a seguinte dissertação ao leitor.

4

Como já citado na página 13, a hipótese inicial, consiste em: A tecnologia não é neutra, ela
possui uma inferência nos processos que desenvolve. E a Gestão educacional, que utiliza
tecnologia, possui características específicas, as quais possuem limites e possibilidades para
o processo de qualificação.

2

METODOLOGIA
Este trabalho advém do curso de Mestrado Profissional de Informática na

Educação do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), Campus Porto Alegre.
Esse curso possui como característica a interdisciplinaridade, com base em duas
linhas de pesquisa contidas no Projeto Político Pedagógico do Curso (PPP), a
Tecnologia da Informação aplicada à educação e a Práxis educativa aplicada à
sociedade digital5.
Ademais, esta dissertação também faz parte de um projeto maior desenvolvido
por um grupo de pesquisa, coordenado pela Professora Doutora Josiane Carolina
Soares Ramos Procasko, intitulado: A Gestão educacional no contexto das
Tecnologias Digitais: experiência de práticas pedagógicas nas escolas de Educação
Básica. Tal pesquisa está em desenvolvimento a partir do trabalho coletivo do grupo,
composto por alunos do curso de mestrado e um bolsista.
Ao determinar o objeto de estudo, foi definida uma forma de desenvolver este
trabalho, para se alcançar as respostas para as questões propostas. Como um
suporte para essa busca, a qual se adéqua ao objetivo traçado. Para isso, apresento
os trabalhos já publicados sobre o Software I-Educar, o qual é meu objeto de análise,
e as contribuições destes para a escolha do tema desenvolvido nesta dissertação,
assim como suas especificidades e características distintas desta pesquisa, a fim de
legitimar a construção desta dissertação como contribuinte na discussão em torno da
utilização desse software na Gestão educacional.
Este levantamento levou em consideração teses, dissertações, monografias e
artigos referentes à temática, desde o ano de criação e publicação do Software IEducar no Portal do Software Público Brasileiro, no caso a partir de 2009 até 2019,
período de existência do software em estudo. Para realizar este levantamento utilizo
como fonte de busca a Biblioteca Digital Brasileira de teses e dissertações e o
repositório da Capes, os quais são os grandes repositórios de produções acadêmicas
atualmente no Brasil.
O primeiro trabalho a destacar é a monografia de Andréia Luiza Correia César
(2012), Impactos sociais e econômicos da adoção do software público I-Educar na

5

Para
saber
mais
acesse
o
Projeto
Político
Pedagógico
na
íntegra,
em:
<http://www.inf.poa.ifrs.edu.br/~mestrado/wp-content/uploads/2015/03/ppp_mpie.pdf>. Acesso em
29 mar. 2019
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Gestão escolar, do ano de 2012, da Universidade de Brasília, no curso de
Administração, com orientação da Professora Cristiana Soares de Freitas. Esse
trabalho tem como objetivo geral: “[...] analisar a possibilidade de geração de emprego
e renda às pessoas que prestam algum tipo de serviço para os usuários desta
ferramenta de informatização da Gestão escolar” (CÉSAR, 2012). Seus eixos de
análise foram a expansão, publicidade com princípios democráticos dos softwares
públicos e livres e mais especificamente o I-Educar. Para alcançar seus objetivos, a
autora utilizou entrevistas e questionários, os quais a levaram à conclusão de que,
apesar de esta ser uma alternativa com características democráticas, a sociedade
atual não se mostra receptiva a essa nova alternativa, por pautar-se em modelos
mentais já enraizados.
O segundo trabalho foi desenvolvido por Leandro Zimmer (2009), intitulado
Sistema de acompanhamento da merenda escolar, desenvolvido no ano de 2009, em
uma monografia orientada pelo Professor José Eduardo De Lucca, na Universidade
Federal de Santa Catarina. Seu objetivo é desenvolver um Módulo, junto aos
desenvolvedores do Software I-Educar, referente à merenda escolar. A escolha desse
software se deu, pois, as prefeituras Catarinenses em sua maioria são geridas por
este software. Os resultados alcançados, segundo o autor, foram a materialização do
módulo no município de Florianópolis, além de controle nutricionais diários dos alunos
e maior controle do custo aluno.
O terceiro trabalho selecionado é a dissertação de Marcos Juinthi Koba Morise
(2018), com o título: O levantamento e padronização dos processos administrativos
na Gestão de uma escola de ensino médio profissionalizante do estado de São Paulo
com o desenvolvimento e uso de software livre. Esse trabalho teve como objetivo fazer
um levantamento de uma determinada escola de São Paulo e transpô-lo à utilização
de um software livre de Gestão, no caso o I-Educar. Esse levantamento se deu de
modo documental. Por fim efetivou-se a implementação do Software I-Educar como
sendo uma alternativa para a administração burocrática da instituição.
O quarto trabalho selecionado foi desenvolvido por uma colega do MPIECampus Porto Alegre, Denise Luzia Wolff (2018), intitulado: Os Sistemas de
Gerenciamento de Dados Acadêmicos e a Gestão Educacional: o caso do Instituto
Federal do Rio Grande do Sul. Esse trabalho teve como objetivo geral: “[...] analisar o
impacto dos sistemas de Gestão acadêmica na Gestão educacional do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS)” (WOLFF,
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2018). Essa pesquisa contribui na discussão deste trabalho, pois, além de pertencer
ao mesmo grupo de pesquisa, tem caráter qualitativo e se define como um estudo de
caso. Assim como esta dissertação, o trabalho da Denise analisa um software de
Gestão educacional.
Apesar disso, os artigos publicados sobre o I-Educar possuem discussões
variadas, as quais se dão de modo multidisciplinar. Para que possamos identificar
melhor isso, realizou-se uma prévia seleção dos mais relevantes artigos sobre a
temática.
O primeiro artigo em destaque é intitulado: A Gestão educacional com o IEducar: análise da viabilidade de implantação no município de Palotina – Paraná, de
autoria de Raquel Angela Speck, Marcos Antonio Schreiner, Josiane Patrícia
Rodrigues dos Santos Soares, Lucas Bernardes da Silva e Gabriel Augusto Lenhart
(2018), da Universidade Federal do Paraná. Esse trabalho tem como objetivo geral
analisar a aplicação do software livre denominado I-Educar, que auxilia na Gestão de
informações educacionais, apontando para a viabilidade de sua implantação no
município de Palotina, no estado do Paraná. Ao desenvolver a pesquisa, os autores
constataram a inexistência de funções de planejamento e de Gestão dos dados
educacionais.
O segundo artigo que destaco em minha busca é intitulado Análise de
Softwares de Gestão Escolar Open Source para uma Escola Privada do Ensino
Básico, de autoria de Kadja de Sousa Cavalcante e Marcelo Santana de Sousa, do
Instituto Federal do Tocantins, Letícia Ribeiro P. de Oliveira, da Universidade de São
Paulo, e de Ivo Sócrates M. de Oliveira, do Instituto Federal do Tocantins (2016). Esse
trabalho tem como foco a análise e adoção de um software livre para auxiliar no
gerenciamento de escolas. Essa análise se deu através de entrevistas visando as
necessidades institucionais, resultando em uma implementação de software; apesar
de o I-Educar estar na lista de análise, este não foi a escolha final.
O terceiro trabalho em destaque é intitulado Esse trabalho tem como foco
principal analisar as comunidades de software livre que fazem parte do Portal do
Software Público Brasileiro e desenvolvem soluções tecnológicas na área de
educação. A pesquisa se deu de modo documental e chegou à conclusão que os
softwares voltados apara a educação, através dos relatos dos usuários, contribuem
para o desenvolvimento da educação e a eficiência na difusão de softwares.
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Esses artigos aqui apresentados, apesar de circundarem temáticas da
informática na educação, não abordam especificamente seus limites e possibilidades
na Gestão educacional, que é o objetivo desta pesquisa. Dessa forma, demonstram a
necessidade de se discutir esse tema de modo a contribuir no entendimento e
desenvolvimento da tecnologia na Gestão escolar e educacional.
Para que

possamos entrar nesta

discussão, algumas

questões

são

determinantes. Com base nisso devemos definir esta pesquisa, a qual é de caráter
qualitativo,
[...] a pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ ou medir os eventos
estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados. Parte
de questões ou focos de interesses amplos, que vão se definindo à medida
que o estudo se desenvolve. Envolve a obtenção de dados descritivos sobre
pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador
com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo
a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo
(GODOY, 1995, p. 58).

Partindo da compreensão de que a pesquisa qualitativa trabalha com dados
descritivos, podemos estabelecer este trabalho desta forma. Por possuir um único
objeto de análise, podemos também a definir, conforme Coutinho e Chaves (2002),
como uma metodologia de Estudo de Caso, pois, segundo estes autores “[...] o facto
de se tratar de um plano de investigação que envolve o estudo intensivo e detalhado
de uma entidade bem definida: o ‘caso’” (COUTINHO; CHAVES, 2002, p. 223).
Neste trabalho foi utilizada uma série de documentos sobre o seu objeto central,
no caso o I-Educar, buscando-se entender as implicações desse software dentro de
uma sociedade caracterizada como Sociedade em Rede (CASTELLS, 2005). E, para
além disso, quais os seus desdobramentos, como tecnologia de Gestão educacional.
Podemos categorizar esta pesquisa, segundo Triviños (2008), como uma pesquisa do
tipo qualitativa, definida como estudo de caso histórico-organizacional.
O interesse do pesquisador recai sobre a vida de uma instituição. [...] O
pesquisador deve partir do conhecimento que existe sobre a organização que
deseja examinar. Que material pode ser manejado, que está disponível, ainda
que represente dificuldades para seu estudo. Isso significa que existem
arquivos que registraram documentos referentes à vida da instituição,
publicações, estudos, pessoas etc. (TRIVIÑOS, 2008, p. 134).

A análise qualitativa de estudo de caso histórico-organizacional estará pautada
em documentos: de primeira instância, como a portaria já citada anteriormente, a
Constituição Federal de 1988 (CF 88) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
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Nacional (LDBEN). De segunda instância, como o manual de instruções dos usuários,
administradores e desenvolvedores, notícias relacionadas ao software em estudo,
revisão de literatura e sites do I-Educar, Portal do Software Público Brasileiro e
Portabilis.
A forma de coleta de dados e organização desses materiais será com base no
método de análise de conteúdo, o qual se compreende como
[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, obter indicadores quantitativos ou não, que permitam a
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/reproduç ão
(TRIVIÑOS, 2008, p. 160).

Esse autor expõe o método de análise do conteúdo abordando o assunto
implícito dos materiais coletados na primeira etapa desse processo, desmembrandoo e compreendendo a sua intencionalidade. Por isso a pesquisa dividiu-se em três
momentos, a coleta de dados, no segundo momento desenvolveu-se o referencial
teórico base para a análise e no terceiro momento a analise e discussão da
interlocução dos dados coletados e do referencial teórico base.
No primeiro momento desta pesquisa realizou-se a coleta de dados,
primeiramente no site do I-Educar, no qual encontramos os manuais de instruções,
voltados para o usuário, administradores e desenvolvedores. Nesses manuais
constam ao que cada um destes terá acesso, quais as suas funções e interações com
o software.
O manual do usuário e do administrador contém informações de Recursos
Humanos e pessoas, o qual possui conteúdo de todos os funcionários, faixa salarial,
controle de faltas e justificativas, formação, pontualidade. Informações sobre a escola,
organização pedagógica e estrutural, dados referentes à biblioteca, como acervos e
datas de devolução e retiradas e as classificações dos usuários e quais seus
respectivos acessos.
O manual do desenvolvedor está disponível com informações referentes a
códigos fonte, formatação e modelos de como sugestionar alterações e contribuições
ao software I-Educar, além de orientar programas específicos para a construção de
logaritmos e demais programações.
No portal do Software Público há um breve histórico de sua construção,
objetivos e avaliação. Ademais, estão discriminados artigos significativos da Portaria

21

n. 46 de 28 de setembro de 2016, que regulamenta todos os Softwares Livres e
Públicos contidos no Portal e no Anexo B, no qual se encontra a lista de mais
softwares disponibilizados no mesmo local.
No segundo momento são discutidos os principais conceitos que perpassam
esta dissertação. Esses conceitos são a discussão da Sociedade entendida como uma
organização em Redes, de interligação entre “nós” centrais e suas ligações. Esse
conceito está baseado na obra de Castells (2005), o qual entende que a Sociedade
em Rede é a forma de materialização das relações estabelecidas entre os vínculos
que as tecnologias da comunicação e informação estabelecem entre os sujeitos.
A tecnologia inserida na educação influencia na construção do processo de
qualificação da educação, pois facilita a participação dos sujeitos envolvidos no
processo, permite que todos possam ter acesso a informações que correspondam à
instituição e possam dialogar diretamente sobre isso.
Estes eixos de análise: acesso para todos, como abertura e expansão da
utilização de recursos por todos, de modo fácil. Participação, como um processo
democrático de abertura a pautas discutidas, decisões a tomar e processos que
perpassam a gestão. E o diálogo, como modo de troca entre sujeitos. Também estão
presentes ao discutirmos as formas de organização da Gestão educacional e escolar
e de entendermos seu processo de qualificação por meio da construção de processos
mais acessíveis, participativos e dialógicos, pressupondo as exigências da LDBEN e
CF 88.
O terceiro momento é o de análise, articulando os dados coletados em diálogo
com os autores, os quais são utilizados como referencial teórico. Se desenvolveu com
uma reflexão sobre uma hipótese proposta pela autora, resumida deste modo: a tecnologia
não é neutra, ela possui uma inferência nos processos que desenvolve. E a Gestão
educacional, que utiliza tecnologia, tem características específicas, as quais possuem limites
e possibilidades para o processo de qualificação.
Posterior a isso desenvolveu-se, como objetivos do programa e principais
conceitos, como a relevância do contexto, sua inter-relação na Sociedade em Rede
(CASTELLS, 2005), sobre os objetivos estipulados pelo software, suas concepções
de educação e de sujeito, os entendimentos sobre Gestão e sua caracterização
referente à forma de Gestão que este utiliza em sua lógica. Seguindo essa linha de
classificação, da forma de Gestão se concebeu um quadro com os limites e
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possibilidades para que esse software contribua para o desenvolvimento de uma
Gestão de qualidade.
O quadro se amplia para alguns elementos apontados no manual de instruções,
o qual descreve características de usabilidade e de formas de utilização do I-Educar
na instituição escolar e como a Gestão se dá por meio deste. Por isso, acreditou-se
ser necessário a criação desse quadro para, de modo mais amplo, podermos
identificar, conforme pergunta desta pesquisa, os limites e possibilidades políticopedagógicas para a qualificação da Gestão.
Por fim, teremos como produto deste processo, um manual técnico de
avaliação de softwares de gestão escolar, com o objetivo de auxiliar na escolha e
aquisição de softwares, pelas escolas e redes de ensino, que possibilitem processos
mais democráticos de gestão.

3

A EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DA SOCIEDADE EM REDE

Neste capítulo, iremos discutir inicialmente a Sociedade em Rede, Castells
(2005). Esse autor compreende que a sociedade se organiza a partir de “nós” de
ligação, com eixos centrais, os quais se comunicam através das Tecnologias Digitais
da Informação e Comunicação (TDICs), as quais possibilitam uma relação de trocas
entre esses pontos de ligação, tendo como base a relação dos pontos centrais, como
os grandes monopólios do capital, que comandam os demais pontos.
Compreendendo a sociedade organizada desse modo, temos que entender
como a tecnologia se relaciona com os sujeitos que compõem este contexto. Para
entendermos o conceito de tecnologia e as suas implicações na sociedade,
recorremos a autores como Feenberg (2003), Silva e Prata (2010).
Entendendo as implicações da tecnologia na sociedade, devemos nos ater a
essa inserção na educação. Utilizando as referências de Valente e Tavares,
analisamos como a tecnologia se insere na educação brasileira. E, a partir disso,
discutimos quais as implicações na construção de uma educação de qualidade,
conforme Dourado, Oliveira e Santos (2007), Demo (1994) e Gadotti (2010).
Compreendendo, após esse processo, como a sociedade está organizada em
rede, e como a tecnologia possui implicações na qualidade da gestão educacional,
discutimos sua organização e formas de gestão, conforme Libâneo, Oliveira e Toschi
(2012), Comerlatto (2013) e Amaral.

3.1

SOCIEDADE EM REDE

A nossa sociedade vem passando por constantes transformações sociais,
políticas, econômicas e nos cabe entender estas mudanças, para que possamos
compreender como os sujeitos que interagem neste meio se constituem. Para que
isso seja possível, busco, neste texto, apresentar como a então denominada
Sociedade em Rede tem sua influência em múltiplos espaços da sociedade.
A estrutura e configuração da ordem econômica afeta todos os demais
componentes da sociedade, como a cultura, arte, política. Esses fatores dão origem
a uma nova sociedade, denominada Sociedade em Rede, ou Sociedade da
Informação, a qual é interligada por entrecruzamentos, com pontos de ligação em
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comum, os quais derivam de grandes centros econômicos. Conforme Castells (2005,
p. 20),
A sociedade em rede, em termos simples, é uma estrutura social baseada em
redes operadas
por tecnologias de comunicação e informação
fundamentadas na microelectrónica e em redes digitais de computadores que
geram, processam e distribuem informação a partir de conhecimento
acumulado nos nós dessas redes [...] As redes são estruturas abertas que
evoluem acrescentando ou removendo nós de acordo com as mudanças
necessárias dos programas que conseguem atingir os objectivos de
performance para a rede.

O processo de abertura de fronteiras com o advento do computador e das
novas tecnologias, a flexibilização da mão de obra, uma maior autonomia e
descentralização das informações e conteúdo. Esses são exemplos claros de uma
sociedade organizada de forma conectada, onde o controle e a disposição das
informações estão interligados aos eixos centrais exercendo um maior controle sobre
todas as formas de comunicação, e uma falsa ideia de liberdade condicionada,
tornando

tudo flexível,

inclusive

sua formação, relações sociais e vínculos

empregatícios.
As novas tecnologias e a ênfase na flexibilidade – ideia central das
transformações organizacionais – têm permitido realizar com rapidez e
eficiência os processos de desregulamentação, privatização e ruptura do
modelo de contrato social entre capital e trabalho característicos do
capitalismo industrial (WERTHEIN, 2000, p. 72).

Esse novo contrato se configura pela compreensão de que as relações se
designam a partir das competições existentes no mercado. As redes possibilitam que
essas relações se estabeleçam de modo muito mais amplo, sendo possível difundir
marcas, a partir dos “nós” estabelecidos com outros países, que são construídos pelas
empresas multinacionais e grandes potências e grupos de poder, os quais
desenvolvem vínculos diretos com pequenas e médias empresas, tornando mais
acessíveis a utilização de seus recursos e repasses. Desse modo, conseguindo de
maneira significativa difundir seus projetos e estabelecer maiores relações no
mercado, facilitam seu poder de compra de matéria prima, flexibilizam a mão de obra
e dobram seu valor no mercado.
A empresa continua a ser uma unidade legal e uma unidade para acumulação
de capital, mas a unidade operacional é a rede de negócios, aquilo a que eu
chamo a empresa em rede para enfatizar o facto de a rede se focar na
concretização de um projecto. Além disso, uma vez que a acumulação de
capital acontece realmente no mercado financeiro global, a empresa é
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simplesmente o nó de ligação entre as redes de produção construídas à volt a
de projectos de negócio e de redes de acumulação organizadas em torno das
finanças globais (CASTELLS, 2005, p. 21).

Como consequência, mesmo havendo interação com médias e pequenas
empresas, a acumulação do capital permanece na mão das grandes potências
econômicas mundiais e suas financeiras. As empresas somente se tornam elos ou
partes controladas por interesses que envolvem a diminuição de direitos dos
trabalhadores, a partir de estratégias como a flexibilização do emprego e instabilidade,
o que acarreta uma maior produção e menor estabilidade profissional.
Junto a esse processo de configuração em redes, irrompe uma nova forma de
economia, que,

segundo

Castells

(1999), é denominada

como Economia

informacional/global. A lógica por trás dessa economia se pauta na configuração da
sociedade em redes, composta por nós interdependentes, os quais influenciam o
meio. Compreendendo a tecnologia da informação, o fortalecimento dessa economia
torna-se central na reconfiguração socioeconômica (CASTELLS, 1999, p. 2).
Essa nova forma de economia segue uma lógica global, principalmente ao
considerarmos as questões trabalhistas implícitas e a inter-relação, o que ocasiona
uma autorregulação por parte das grandes potências mundiais e uma baixa
interferência do Estado, especialmente das maiores detentoras da acumulação do
capital. Isso acarreta a desvalorização da mão de obra e no sucateamento de direitos.
[...] é consenso entre analistas que a realização do novo paradigma se dá em
ritmo e atinge níveis díspares nas várias sociedades. Junto com o jargão da
‘sociedade da informação’ já é lugar comum a distinção entre países e grupos
sociais ‘ricos’ e ‘pobres’ em informação. As desigualdades de renda e
desenvolvimento industrial entre os povos e grupos da sociedade
reproduzem-se no novo paradigma (WERTHEIN, 2000, p. 73).

Como consequência dessa nova economia, toda organização social pautada
na economia é decorrente desse processo de novos grupos sociais, como apontado
por Werthein, os ricos e pobres em informação. Segundo esse autor, reproduz-se com
essa configuração social uma nova força de exclusão, todos os que não possuem
acesso às tecnologias e as informações, ou mesmo não compreendem o seu valor
dentro da lógica apresentada, sendo, assim, subjugados como info-excluídos ,
segundo Lessig (2006, p. 241),
Na minha perspectiva, provavelmente a forma de info-exclusão mais
relevante não é o acesso a uma televisão. É a capacidade de ser valorizado
pela linguagem que a televisão utiliza. De outro modo, apenas um pequeno

26
número de pessoas é capaz de escrever com esta linguagem, e todos os
outros ficam reduzidos ao papel de read-only6 (LESSIG, 2006, p. 241).

Além da falta de acesso por custo de adesão e manutenção das tecnologias
que envolvem informação e comunicação, a info-exclusão ocasiona uma aceitação
passiva dos conteúdos transmitidos nas mídias sociais e demais tecnologias, as quais
algumas populações têm acesso, como televisão, rádio e a internet e afins,
construindo sujeitos indiferentes às consequências da organização social vigente.
Nesse sentido, concordo com Castells (2005, p. 26-27) ao propor que
[...] agir no desenvolvimento potencial específico da sociedade em rede
necessita da combinação de iniciativas em sectores como a tecnologia, os
negócios, a educação, a cultura, a reestruturação espacial, o
desenvolvimento de infra-estruturas, a mudança organizacional e a reforma
institucional. É na sinergia entre estes processos que as acções têm
capacidade de mudar os mecanismos da sociedade em rede.

Ao propor a mudança dos mecanismos da Sociedade em Rede, Castells traz
consigo a ideia da iniciativa de coletivos, os quais permeiam a construção de sujeitos
no meio. Considerando essa possibilidade, nos debruçamos a dois setores citados
por Castells, que são a tecnologia e a educação, pois acreditamos que, articulados,
permitem a formação de sujeitos mais críticos a sua realidade e, consequentemente,
às induções produzidas nessa lógica.
Sendo assim, no próximo subcapítulo, utilizo autores como Feenberg (2003),
Gadotti (2010), Demo (1994), Silva (2006), Carvalho, Feitosa e Araújo (2006),
Werthein (2000), Dourado, Oliveira e Santos (2007), Fonseca (2009). Tal teorização
visa fundamentar a discussão no que tange a não neutralidade da tecnologia, como
meio de comunicação e informação, e as suas vantagens e consequências para uma
educação de qualidade social.
3.2

TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO: TECNOLOGIA, INSERÇÃO NA EDUCAÇÃO
E QUALIDADE

A tecnologia está em grande destaque na mídia, em eventos e em conversas
do dia a dia. Milhões de pessoas recorrem à utilização de smartphones, tablets,
televisões, notebooks, computadores, utensílios domésticos, enfim, uma série de

6

Read-Only. Receptores passivos de uma cultura produzida noutro local. Colados ao sofá.
Consumidores (LESSIG, 2006, p. 241).
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ferramentas que possuem recursos úteis, simplificando tarefas e lazeres cotidianos.
Apesar de estarmos constantemente interagindo com suas infinitas possibilidades,
não questionamos o que é a tecnologia?
Segundo o Dicionário online de português (2009), tecnologia deriva do francês
technologie; ou do grego technología. Seria designada como a teoria ou análise
organizada das técnicas, procedimentos, métodos, regras, âmbitos ou campos da
ação humana, sendo esta um sinônimo de conhecimento, técnica, ciência.
O consenso entre os autores que irei utilizar neste texto é de que a tecnologia
não se define facilmente, por se tratar de um produto das relações humanas, utilizado
por diversas culturas de diferentes formas e com múltiplos meios e fins. Segundo
Paiva (1999, p. 9),
Tecnologia, como toda a concepção, resulta de um determinado tipo de
atitude, sendo antes de mais nada uma construção humana. Assim, como
toda estrutura, pode ser considerada, reconstruída e redirecionada a
horizontes muito mais amplos e a ideais muito mais elevados.

Para Paiva, a tecnologia é uma construção humana, a qual é organizada para
viabilizar o progresso do pensamento e o entendimento de processos de maneira mais
ampla. Diferentemente do que é definido pelo dicionário, que a compreende como
algo técnico, o autor a percebe como uma estrutura de expansão de possibilidades e
ideias, das relações humanas.
Complementar ao conceito de Paiva (1999), Veraszto, Silva, Miranda e Simon
(2009) também compreendem a tecnologia como um meio.
Poderíamos dizer que a tecnologia abrange um conjunto organizado e
sistematizado de diferentes conhecimentos, científicos, empíricos e intuitivos.
Sendo assim, possibilita a reconstrução constante do espaço das relações
humanas (VERASZTO; SILVA; MIRANDA; SIMON, 2009, p. 39).

Esses autores complementam seu conceito relacionando a tecnologia a um
meio empírico, auxiliar na construção de conhecimentos científicos e de fomento às
diferentes formas de relações humanas. Assim como Paiva (1999), ambos a
compreendem como mediadora da ampliação e trocas entre os sujeitos.
Carvalho, Feitosa e Araújo (2006) analisam a tecnologia como uma dimensão
social
A tecnologia assim concebida, não é mais apenas instrumental, mas passa a
contemplar dimensões socioculturais envolvidas
na sua produção
(CARVALHO; FEITOSA; ARAÚJO, 2006, p. 2).
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A tecnologia, compreendida por Carvalho, Feitosa e Araújo (2006), designa um
instrumento para alcançar, adquirir, ampliar e/ou facilitar/aproximar as relações
humanas. Consiste em um objeto de interferência, pois contém em si manifestações
e influências do meio em que foi produzida.
Ao levarmos em consideração os conceitos abordados, devemos pensar nas
tecnologias dentro da lógica da Sociedade em Rede, a qual é consequências das
estratégias de superação da crise do capitalismo, portanto, fruto da lógica capitalista
em consonância com as relações humanas estabelecidas nesse meio. Em vista disso,
Gama (1990, p. 43) define a tecnologia como
Diria então, que a ‘tecnologia é a ciência do trabalho produtivo’. É uma ciência
nova tal como a resistência dos materiais e uma nueva scienza, cujo os
fundamentos teóricos foram estabelecidos por Galileu. Datada do século
XVIII, a tecnologia se vincula ao capitalismo e ao estabelecimento do sistema
manufatureiro, onde o trabalhador coletivo, reunido em grandes oficinas,
substitui o artesão das pequenas oficinas de ofícios medievais.

Esse fato apresentado pelo autor, que se refere à criação e evolução das
tecnologias, se dá por intermédio das relações estabelecidas entre as necessidades
das grandes acumuladoras de capital global, não para a qualificação de suas
funcionalidades ou como valorização da mão de obra, mas sim como maior
produtividade. A tecnologia acaba por ser utilizada a fim de atender a demanda do
mercado, e, que o principal objetivo é o lucro e não o crescimento humano dos
sujeitos.
Essa demarcação da utilização de tecnologia, não para a ampliação das
estruturas das relações entre as ações humanas, suas trocas e construções, mas sim
para o monopólio do poder, reabilita a tecnologia como mero recurso técnico,
designada, assim, como tecnocracia.
O pecado capital do pensamento tecnocrático consiste justamente em crer, e
fazer crer, que a emancipação econômica e política dos tecnólogos redunda
na emancipação social da ciência, quando na verdade apenas a
emancipação do próprio homem social seria capaz de conduzir a ciência a
libertar-se de todas as discriminações que a distorcem e a assumir todos os
compromissos que a realizam. O Estado tecnocrático cria a liberdade da
ciência às custas da submissão do homem. Para tanto, necessita impedir que
os homens reconheçam e mobilizem suas próprias faculdades criadoras
como potencialidades sociais que são, pois tal Estado só pode existir sob a
condição de separar dos homens a força social da ciência para erigi-la à parte
como entidade soberana pairando acima do alcance humano (MARTINS ,
1973).
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A relação que se apresenta dentro dessa lógica não se distancia do que Marx
aponta em suas teorias, utilizadas por Feenberg 7 . Compreende-se como se dá o
processo tecnocrático na lógica da sociedade em rede, na qual a influência da técnica,
somada à necessidade de maior produção e de maior lucro, leva a uma constante
atualização do maquinário, que favorece o capitalista, pela rotatividade do
conhecimento através da constante superação tecnológica.
Em Marx, o capitalista é, em termos finais, definido não tanto pela
propriedade da riqueza como pelo controle das condições de trabalho. O
proprietário de uma fábrica não tem apenas um interesse econômico no que
ocorre dentro dela, mas também um interesse técnico. Ao reorganizar o
processo de trabalho, pode aumentar a produção e os lucros. O controle do
processo de trabalho, por sua vez, conduz a novas ideias para o maquinário
e logo depois cresce a mecanização da indústria. Isso leva com o tempo à
invenção de um tipo específico de maquinário que desabilita os trabalhadores
e exige gerenciamento. O gerenciamento age tecnicamente sobre pessoas,
estendendo a hierarquia de sujeito e objeto técnicos em relações humanas
em busca de eficiência (FEENBERG, 2003, p. 9).

Dentro dessa lógica, Feenberg problematiza que a tecnologia é substituta, ou
melhor do que os sujeitos que ali estão, promovendo uma hierarquia entre máquina e
homem, o qual teme a sua substituição, o que demarca a submissão tecnocrática
aplicada pela lógica social implícita. Suprime-se a classe trabalhadora a mero objeto
de trabalho.
Silva (2006), em seu texto, demarca uma oposição. A autora conceitua a
contradição da tecnologia, pois se, por um lado, ela fortalece o poder das classes
dominantes, reforçando sua hierarquia sobre os trabalhadores, por outro lado, ela
também possibilita, através do processo de democratização, um processo de inversão
da hierarquia social.
O conceito de ambivalência da tecnologia significa que não há uma única
relação entre o avanço tecnológico e a distribuição social do poder. Esse
conceito, apresenta dois princípios: a) conservação da hierarquia – enfatiza
que a hierarquia social pode ser preservada e reproduzida quando uma
determinada tecnologia é introduzida. Esse princípio explica a continuidade
7

Andrew Feenberg detém atualmente a Cátedra Canadense de Pesquisa em Filosofia da Tecnologia,
da Escola de Comunicação da Universidade Simon Fraser, em Vancouver. No início da década de
1980, na Califórnia, teve papel destacado na criação e desenvolvimento do primeiro programa de
educação online. Na última década, destacou-se com a publicação de uma série de trabalhos
ligados à filosofia da tecnologia, dentre os quais Questioning technology (1999), onde argument a
que o desenho tecnológico é central para as estruturas sociopolíticas democráticas, mostrando
como a tecnologia se transforma no âmbito em que se desenrola a vida cotidiana. Em Transforming
technology (2002) revê e atualiza sua "teoria crítica da tecnologia", reexaminando as relações entre
tecnologia, racionalidade e sociedade e, por fim, Heidegger and Marcuse (2005), no qual estuda as
conexões entre esses dois pensadores do século XX que desenvolveram concepções deterministas
da racionalidade tecnológica (MARICONDA; MOLINA, 2009).
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do poder nas sociedades capitalistas avançadas sobre as últimas gerações,
o que foi possível, para Feenberg, graças a estratégias tecnocráticas de
modernização, apesar das enormes transformações tecnológicas; b)
racionalização democrática – isso quer dizer que tal tecnologia também pode
ser utilizada para minar a hierarquia social existente ou forçá-la a visualizar
necessidades que esta tem ignorado (SILVA, 2006, p. 130).

Essa ambiguidade, no sentido da racionalização democrática como forma de
fortalecer as minorias, está presente nas discussões de estudiosos da Teoria Crítica
da tecnologia, como Feenberg, Thomas, Novaes, Dias, entre outros. Autores que
defendem a criação de centros específicos para a construção de tecnologias, que
permitam o acesso a todos os seus recursos. E que esses espaços dialoguem com a
sociedade, buscando atender às suas necessidades e discutam seus projetos,
problemas e fins dos recursos tecnológicos, ali constituindo a denominada Tecnologia
Social.
[...] a Tecnologia Convencional pode ser vista como um elemento que
provoca a gradual erosão da democracia. A Tecnologia Social tem, como um
de seus objetivos, justamente reverter essa tendência colocada pela
tecnologia capitalista convencional (NOVAES; DIAS, 2009, p. 18).

A tecnologia social vê, em contrapartida, as tecnologias convencionais como
algo que promove a exclusão digital, ou como já citado anteriormente a info-exclusão,
pois, ao construir linguagens própria, tecnologias com altos padrões de sofisticação e
recursos não adaptados à realidade econômica local, diversas vezes importando
peças e produtos de grandes empresas multinacionais, assim, produzindo tecnologias
de alto custo, não se torna viável à maioria da população, incorporando as formas de
linguagem dos grandes centros de poder.
É imprescindível considerar as estratégias de desenvolvimento com base em
Tecnologias Sociais como uma política ativa orientada a superar os
problemas sociais e ambientais do conjunto da população, de distribuição
mais racional dos recursos, de produção de melhores bens e serviços, de
melhora das condições de vida de todos os cidadãos (THOMAS, 2009, p. 72).

Essa estratégia de desenvolvimento tecnológico permite a correlação de forças
entre a hierarquia dominante e as minorias, fortalecendo e disponibilizando o acesso
e o entendimento da lógica da sociedade em rede e capitalista, fortalecendo a
inversão social, proposta por Silva (2006). Contribui-se, dessa maneira, para além das
tecnologias sociais, para as políticas públicas, para a utilização e entendimento dos
recursos tecnológicos em diferentes setores da sociedade, como a saúde, transporte,
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meios de comunicação e principalmente a educação, para que esta possa contribuir
na construção de sujeitos críticos.
Algumas propostas já existiram e existem no Brasil, como políticas públicas de
inserção e expansão do uso de tecnologias, principalmente da informação e
comunicação nas escolas brasileiras, sendo estes o EDUCOM, PRONINFE e o
PROINFO, os quais serão apresentados brevemente
Compreendo ser importante discutir como o advento do computador e sua
expansão no mundo, a partir da tecnologia convencional, se amplia em países
desenvolvidos, como cito nos próximos parágrafos o caso da França e dos Estados
Unidos. Tais casos serviram de modelo para países subdesenvolvidos, como o Brasil,
para a inserção das tecnologias de informação e comunicação na Educação, com a
criação de políticas públicas destinadas a esse fim.
A tecnologia da informação e comunicação digitais (TDICs) na Educação é uma
temática bastante nova. Se considerarmos, no entanto, o advento do computador na
década de 1950 no mundo e a sua utilização como repositório de dados, poderemos
afirmar que ele está presente na Educação desde sua criação. Assim, é importante
compreender o que se entende por TDICs na educação.
Compreende-se aqui que esse conceito vem acompanhado de uma proposta
educativa pautada na autonomia do aluno perante a construção do seu conhecimento.
Ele deve tornar-se capaz de realizar pesquisas, produzir e criar seus recursos de
aprendizagem, dentro de uma concepção educativa que promova a construção do
sujeito histórico.
Apesar de termos esse entendimento da utilização das TDICs na educação,
outros países, que servem como referência à utilização do computador no processo
educativo, o fazem com outros objetivos, afinal sua realidade educacional possui
outras demandas. Como é o caso dos Estados Unidos e França.
Com a informática, os países desenvolvidos procuram resolver problemas
educacionais de natureza essencialmente diferente daqueles que afligem
países de terceiro mundo. A tecnologia está presente nos lares, nas escolas
e nas universidades existindo um contexto cultural que conduz ao uso de
computadores por professores e alunos. Há uma preocupação com a
individualização do ensino, com a auto-instrução e com a diminuição de
gastos com pessoal, onde os salários são bem maiores do que dos países
pobres. Também são diferentes, o nível de desenvolvimento das tecnologias
na sociedade, o nível geral de educação e a organização dos sistemas
educacionais (CYSNEIROS, 1990, p. 54-55).
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Mesmo possuindo objetivos distintos aos propostos no Brasil, deve-se
considerar o processo de inserção e os procedimentos realizados para que seja
possível compreender quais percursos e exemplos foram utilizados para a inserção
da informática na educação do Brasil.
Nos Estados Unidos, o computador começou a ser utilizado pelas escolas a
partir da década de 1970. Apesar de poucas instituições obterem esse recurso
tecnológico, as universidades disponibilizavam salas específicas e os equipamentos
necessários. A partir desse momento foram desenvolvidos vários softwares, os quais
implementavam o que era proposto por Skinner8, idealizador da máquina de ensinar,
resultante no processo de transmissão de conteúdos programados.
O processo de transmissão de conteúdos programados acontece quando um
aluno faz uso do computador e, através dele, recebe o ‘pacote de
informações’ previamente programado. [...]. Geralmente são visualment e
atrativos, possuem animações, som e texto usando o formato multimídia.
Softwares de exercício e prática permitem ao educando a prática e revis ão
de conteúdos vistos em sala de aula. Usualmente envolvem um processo de
memorização e repetição, apresentando questões de um dado assunto e,
após a apreciação e resposta do aluno, fornecem a solução da questão
proposta (COSTA, 2010, p. 3).

Para que tais conceitos de informática e softwares fossem utilizados, ocorreu a
criação de uma disciplina de informática nas escolas, na qual o professor era treinado
para trabalhar com os recursos disponíveis ou até mesmo um profissional da área da
Informática. Isso ocorreu, conforme o autor, em decorrência do mercado de trabalho,
que se expandia e alterava sua composição a partir do uso das tecnologias, e
necessitava de mão de obra, que compreendia minimante as funcionalidades dos
computadores.
Valente (1997) ainda afirma que “A preparação dos profissionais da Educação
ainda é feita com o objetivo de capacitá-los para atuarem em um sistema educacional
que enfatiza a transmissão de informação”. Sendo assim, não se pensa no

8

Burrhus Frederic Skinner nasceu em 1904 na cidade de Susquehanna, no Estado da Pennsylvania,
Estados Unidos. Concluiu o segundo grau em 1922, no mesmo ano entrou na universidade Hamilton
College. Graduou-se em literatura inglesa e línguas românicas, em 1926, e, com essa formação,
Skinner decidiu ser escritor. Essa ideia foi abandonada em 1928 quando resolveu fazer o curso de
pós-graduação em Psicologia, se inscrevendo no programa de Psicologia Experimental, em Harvard
University. Obteve os títulos de Mestrado e Doutorado, em 1930 e 1931, respectivamente. Após o
doutoramento, permaneceu em Harvard, até 1936, com um apoio financeiro para fazer pesquisas.
Disponível
em: <https://www.infoescola.com/pedagogia/teoria -de-aprendizagem-de-skinner/ > .
Acesso em: 09 jun. 2018.
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computador como um objeto de aprendizagem capaz de promover a construção de
sujeitos críticos, mas sim prepará-los para o trabalho com o computador.
Essa ideia já foi discutida ao abordarmos o conceito de tecnologia, onde no
mundo do trabalho o computador serve como “substituto” do sujeito. Para além disso,
se tem a compreensão de que o computador será ferramenta de trabalho de todos os
meios, por isso, dentro da lógica da Sociedade em Rede o trabalhador deve estar
preparado para atuar com esse recurso.
Na França – ao contrário do que aconteceu nos Estado Unidos da América –,
país que possui uma identidade cultural bastante forte, a inserção das tecnologias na
educação se organizou a partir das demandas de atendimento. Distribuíram-se os
computadores e proporcionou-se aos docentes um estímulo significativo para a sua
formação e preparação para a utilização do recurso, na sua grande maioria, nas
escolas da rede pública.
O objetivo da introdução da Informática na Educação, na França, nunca foi
de provocar mudanças de ordem pedagógica, embora seja possível notar
avanços nesse sentido; porém, esses avanços estão longe das
transformações desejadas (VALENTE; ALMEIDA, 1997, p. 16).

Apesar de na França o processo de inserção na Informática ter se dado por
meio de um processo organizado, a partir de qualificação docente, oferta de recursos
e de estímulo a sua utilização, seu objetivo era formar profissionais capazes de utilizar
os computadores, de entender seus processos e interagir com os softwares, assim
como nos Estados Unidos. Em ambos os casos não foram possíveis identificar
mudanças significativas na construção do conhecimento, ressalta o autor, pelo fato de
os objetivos não serem estes.
No Brasil, a utilização dos computadores no meio educativo iniciou por meio
das Universidades Federais, que tinham como propósito o armazenamento de dados
e a resolução de questões que envolviam pesquisas, mais especificamente na área
das ciências exatas. Em decorrência disso, realizou-se em 1971, na Universidade
Federal de São Carlos (UFSCAR), um seminário sobre o uso do computador no
ensino de física e, diante disso, outras Universidades Federais brasileiras também o
aderiram.
Depois dessa primeira inserção, realizou-se o primeiro e o segundo Seminário
Nacional de Informática em Educação, os quais ocorreram, respectivamente, na
Universidade de Brasília (UnB), em 1981, e na Universidade Federal da Bahia, em
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1982. Esses seminários contaram com a participação de estudiosos norte-americanos
e franceses para discutir a importância e necessidades da inserção da Informática na
Educação.
O desenvolvimento desses Seminários foi uma parceria entre o Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Ministério da Educação e Cultura
(MEC), Secretaria Especial de Informática (SEI) e Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep), a qual deu origem ao EDUCOM, que foi o primeiro projeto público a promover
a utilização da informática na Educação, com o objetivo de
O objetivo principal do projeto EDUCOM era desenvolver pesquisas
interdisciplinares sobre a aplicação da informática no processo de ensinoaprendizagem, bem como a formação de recursos humanos. Os centrospiloto também se dedicaram à produção de softwares educacionais e à
pesquisa na área de educação especial (TAVARES, 1999, p. 3).

Essa iniciativa possuía objetivos diferentes aos apresentados pelos países que
serviram de base para a sua implementação, como EUA e França. Dessa forma, esse
projeto propôs que as universidades nacionais realizassem pesquisas com o foco na
inserção do uso de computadores na educação. Outras medidas previam a inserção
de computadores nas escolas públicas, uma vez que esse recurso, até aquele
momento, somente era oferecido pelas escolas privadas, em virtude do alto custo do
equipamento.
Outra iniciativa foi a familiarização com softwares já disponíveis e a apropriação
da linguagem Logo9, que era utilizada pelos EUA, de onde os computadores eram
importados. A partir disso, percebeu-se a necessidade da criação de softwares que
atendessem as demandas sociais e estivessem adequados à realidade, os quais
foram nomeados de BASIC 10.

9

10

LOGO é uma linguagem de programação voltada para o ambiente educacional. Ela se fundament a
na filosofia construtivista e em pesquisas na área de Inteligência Artificial. A linguagem é usada para
comandar um cursor, normalmente representado por uma tartaruga, com o propósito de ensinar ao
cursor novos procedimentos além dos que ele já conhece, a fim de criar desenhos ou programas .
O grau de sofisticação desses desenhos ou programas depende do nível do usuário, que pode ser
tanto uma criança de 8 anos como um adulto, e podem ensinar ao cursor como desenhar um simples
quadrado
ou
como
plotar
um
gráfico
complexo.
Disponível
em:
<http://algol.dcc.ufla.br/~bruno/wxlogo/docs/oquee.html>. Acesso em: 15 jan. 19.
John Kemeny e Thomas Kurtz, professores de matemática e ciência da computação na Dartmouth
College, queriam tornar os computadores acessíveis para o usuário médio. Era um objetivo nobre,
mas era necessária uma linguagem mais intuitiva do que os sistemas Fortran e ALGOL da época.
Kemeny e Kurtz criaram uma linguagem de computação feita com palavras comuns: HELLO e
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É importante registrar que com o EDUCOM foi diferente e procurou-s e
respeitar as recomendações da comunidade científica nacional, pois a equipe
coordenadora do Projeto acreditava que a abordagem interdisciplinar
permitiria analisar a multidimensionalidade dos problemas envolvidos na
questão, examinar os aspectos educacionais em sua complexidade e não
apenas sob os enfoques educacional e tecnológico (MORAES, 1997, p. 6).

Os centros-piloto do projeto EDUCOM ficaram sediados nas Universidades
Federais de Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul e na
Estadual de Campinas. As seleções desses locais foram realizadas a partir da
relevância dos projetos propostos e da estrutura para realmente se conseguir sua
efetivação. Desses centros surgiram propostas de formação de professores, que
pensariam o papel da informática na educação básica e a sua operacionalização.
A partir da criação do Programa Nacional de Informática

Educativa

(PRONINFE), houve uma descentralização e ampliação por todo o país do ensino de
informática. Foram realizados cursos para os professores atuantes no ensino
Fundamental, Médio e Superior, também com ênfase à educação Especial e aos
cursos de Pós-Graduação. Tal fato estimulou diversos grupos de pesquisa sobre a
interatividade e utilização do computador como meio de difusão e apropriação do
conhecimento.
A partir de todas estas iniciativas estava, pois, estabelecida uma sólida base
para a criação de um Programa Nacional de Informática na Educação, o que
foi efetivado em outubro de 1989, através da Portaria Ministerial n2 549/GM.
Este Programa tinha por finalidade ‘Desenvolver a informática educativa no
Brasil, através de projetos e atividades articulados e convergentes, apoiados
em fundamentação pedagógica, sólida e atualizada, de modo a assegurar a
unidade política, técnica e científica imprescindível ao êxito dos esforços e
investimentos envolvidos’ (MORAES,1997, p. 25).

Esse projeto foi se reestruturando até se tornar o Programa Nacional de
Informática na Educação (PROINFO), em abril de 1997, com objetivos de expansão
de computadores para a educação, distribuindo mais de 100 mil computadores para
as escolas, formando 25 mil professores, todos estes com acesso à internet. Porém,
os interesses do mercado exigiam que se formassem rapidamente trabalhadores que
soubessem

utilizar,

superficialmente,

as tecnologias

simples

e

estivessem

alfabetizados.

GOODBYE em vez de LOGON e LOGOFF, mais os comandos PRINT, IF/THEN e END. Tudo
bastante lógico, mesmo se você nunca tivesse usado um computador antes. Disponível em:
<https://gizmodo.uol.com.br/basic-50-anos/>. Acesso em: 15 jan. 2019.
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Dentro desse processo histórico nos cabe compreender como as tecnologias
contribuem no processo de construção de uma educação pública de qualidade social.
Para que isso seja possível, utilizo neste texto autores como Feenberg (2003), Gadotti
(2010), Demo (1994), Werthein (2000), Dourado, Oliveira e Santos (2007), Fonseca
(2009).
A tecnologia como uma possibilidade acaba se tornando um elemento-chave
para o entendimento da sociedade moderna. Por sua multiplicidade de informações,
esta possibilita a ampliação do repertório de conteúdo, uma infinidade de pesquisas
de interesse dos educandos, o compartilhamento e a troca de informações entre os
sujeitos, aprendizagens colaborativas, o diálogo entre a comunidade escolar e a maior
participação entre seus membros.
Será essencial identificar o papel que essas novas tecnologias podem
desempenhar no processo de desenvolvimento educacional e, isso posto,
resolver como utilizá-las de forma a facilitar uma efetiva aceleração do
processo em direção a educação para todos, ao longo da vida, com qualidade
e garantia de diversidade (WERTHEIN, 2000, p. 77).

Primeiramente, acredito ser de valia compreendermos o que é educação, quais
as contribuições e limites oferecidos pelas tecnologias de comunicação e informação
e como isso interfere no processo de qualidade social. Visto que as educação é um
direito constitucional.
Na Constituição Federal de 88, o conceito de educação passa a considerar a
construção do sujeito na sua totalidade, compreendendo que família e escola/Estado
possuem o dever de educar os sujeitos para a cidadania e para o mercado de trabalho.
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho (BRASIL,1988).

Essa definição de educação como um processo único, de formação do sujeito
para a cidadania, vai ao encontro do que Paro (2007) abrange ao defini-la como
[...] concepção de educação [...] como atualização histórico cultural, ou seja,
como apropriação da cultura para a formação do homem histórico. E a cultura
foi entendida como em seu sentido mais amplo e rigoroso, como tudo aquilo
que o homem produz em termos de valores, conhecimentos, objetos,
crenças, tecnologia, costumes, arte, ciência, filosofia, tudo que, enfim, ele cria
para produzir-se historicamente (PARO, 2007, p. 110).
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A educação como apropriação da cultura, entendida como tudo que o homem
produz historicamente, como citado acima, resulta em consequências da interação do
sujeito com o meio. A criança faz parte de uma sociedade a partir do momento de seu
nascimento e interage com os seus membros, aprendendo a falar, comer, sentar,
andar, realizando atividades que desenvolvam diversas áreas de conhecimento de
maneira exploratória, de modo a se tornar detentora de uma bagagem cultural e
histórica.

Qualquer situação de aprendizado com a qual a criança se defronta na
escola tem sempre uma história prévia. Por exemplo, as crianças começam
a estudar aritmética na escola, mas muito antes elas tiveram alguma
experiência com quantidades elas tiveram que lidar com operações de
divisão, adição, subtração, e determinação de tamanho (VYGOTSKY, 1991,
p. 56).

Dessa forma, pensar o processo de aprendizagem e a educação, na Sociedade
em Rede, acarreta pensar como o uso das tecnologias na educação pode contribuir
no processo de ensino aprendizagem. E como já discutida anteriormente, possui um
paradoxo em seu conceito, no qual de um lado promove o fortalecimento do acúmulo
de capital por meio da substituição homem-máquina e, por outro, o fortalecimento das
camadas sociais mais baixas, a partir da maior disseminação de informações e
conhecimento.
Se nos atermos ao conceito de educação de Paro (2007) poderemos perceber
que a tecnologia, enquanto meio de informação, também faz parte das construções
desenvolvidas pela cultura, principalmente se entendemos a Sociedade em Rede. Por
isso, pensar a educação com a utilização das tecnologias, nos propicia a pensar os
meios que são utilizados para que esta educação chegue a seus fins. Fins estes que
entendemos como:
Em um mundo em constante mudança, a educação escolar tem de ser mais
do que uma mera assimilação certificada de saberes, muito mais do que
preparar consumidores ou treinar pessoas para a utilização das tecnologias
de informação e comunicação. A escola precisa assumir o papel de formar
cidadãos para a complexidade do mundo e dos desafios que ele propõe.
Preparar cidadãos conscientes, para analisar criticamente o excesso de
informações e a mudança, a fim de lidar com as inovações e as
transformações sucessivas dos conhecimentos em todas as áreas (KENSKI,
2007, p. 64) 11.
11
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38

As tecnologias entram na educação, no Brasil, desde seu ingresso no País,
sendo utilizadas incialmente como repositório de dados e posterior a isso, a partir de
políticas públicas específicas foi sendo inserido na sala de aula como um dos recursos
que possam qualificar a educação brasileira, como foi o caso do EDUCON,
PRONINFE

E

PROINFO.

Estas

políticas

fortaleceram

esta

utilização

e

implementaram a ideia da utilização dos computadores como um dos meios de acesso
a cultura produzida.
Destacamos, também a presença das tecnologias inseridas no Plano Nacional
de Educação (PNE) de 201412, o qual consta como documento para a promoção da
qualidade da educação brasileira. A Meta 2, referente à Universalização do Ensino
fundamental de 9 (nove) anos, propõe na estratégia 2.6 as tecnologias como
articulação pedagógica, o mesmo ocorre na Meta 5, estratégia 5.4 e na Meta 8,
estratégia 8.1. Todas essas metas estão vinculadas ao ensino e ao aperfeiçoamento
pedagógico, a partir da utilização das tecnologias na Educação.
Por tanto, se entendemos que o fim da educação é a formação do sujeito
cidadão, temos que entender se esta tecnologia utilizada como meio, é promotora de
uma educação de qualidade social. Entendendo por qualidade social
[...] o reconhecimento de que a qualidade da escola para todos, entendida
como qualidade social, implica garantir a promoção e atualização históricocultural, em termos de formação sólida, crítica, ética e solidária, articulada
com políticas públicas de inclusão e de resgate social (DOURADO;
OLIVEIRA; SANTOS, 2007, p. 211).

Este conceito de qualidade social é correlato de uma escola de qualidade para
todos, ou seja, que todos tenham acesso aos mesmos recursos para alcançar uma
educação que contribua na formação integral do sujeito. Para que isso seja possível
a tecnologia deve estar voltada para este vim, não sendo utilizada somente para que
os alunos saibam como operar as máquinas, mas sim que eles entendam a sua

12

Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de São Paulo (USP).
Diretora da SITE Educacional Ltda. Coordenadora e pesquisadora de pesquisa e da publicação
sobre ‘Grupos que pesquisam EaD no Brasil’ (ABED, 2017). Organizadora e autora do livro Design
Instrucional para cursos on-line, da Ed. Senac/SP. Autora dos livros: Tecnologias e Ensino
Presencial e a Distância; Educação e Tecnologias o novo ritmo da informação e Tecnologias e
Tempo Docente, todos publicados pela Editora Papirus, além de outras publicações em que trata
de suas pesquisas e experiências profissionais.
Lei n. 13.005/2014 - Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Acesso
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/ Lei/L13005.htm>. Acesso em: 26
fev. 2019.
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linguagem e possam contribuir e apropriar-se de informações que promovam sua
formação.
Para que a formação ocorra de maneira a promover a educação de qualidade
para todos, esta deve perpassar todos os segmentos da sociedade, interagindo e
questionando-os. E, quando falo em sujeitos, me refiro a toda a comunidade escolar
e seus segmentos, pais, professores, alunos, Gestão. Para que esses membros da
sociedade possam contribuir na criação de novas e repensar políticas públicas já
existentes que promovam essa construção.
As políticas públicas de qualidade social da educação, segundo Fonseca
(2009), estão entrelaçadas às questões socioeconômicas e políticas, para além dos
interesses da lógica capitalista, a qual promove a formação para produtoresconsumidores passivos às exigências do mercado. Ao invés de promover ações de
equidade e diálogo entre os cidadãos.
Entende-se, portanto, a qualidade educativa com base nos pressupostos
político, econômico, social e cultural. Torna-se muito superficial utilizar somente
números para definir qualidade, principalmente ao trazermos ao debate uma
qualidade social da educação, pois, se esta se caracteriza como socialmente
construída, tem que estar inserida em um todo socialmente qualificado, não se
resumindo somente a conteúdos programáticos, os quais são exigidos pelas provas
de avaliação Nacional, como por exemplo o Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM), Provinha Brasil, Prova Brasil.
Esses exames avaliam principalmente os conteúdos programáticos prédeterminados para cada nível/ano de ensino, porém, não levam em conta a questão
social, onde a escola se insere, quais as condições sociais de seus educandos, enfim,
é uma avaliação isolada da sua realidade, como se ao entrar na escola todo o seu
contexto permanecesse do lado de fora daquelas paredes. Com isso, não estou
desvalorizando os dados quantitativos, porém compreendemos que, em uma
educação integral, deve-se entender o educando como um todo.
A qualidade na educação não pode ser boa se a qualidade
aluno, da comunidade é ruim. Não podemos separar
educação da qualidade como um todo, como se fosse
qualidade ao entrar na escola e piorar a qualidade ao sair
2010, p. 7).

do professor, do
a qualidade da
possível ser de
dela (GADOTTI,
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Gadotti (2010) nos coloca que a democratização de bens comuns, como saúde,
lazer, educação, promove um processo de qualificação da sociedade. Para além
disso, faz-se necessário efetivar políticas públicas que promovam o bem-estar social
e condições minimamente estáveis para o bem viver das pessoas que compõem a
sociedade e seus múltiplos segmentos.
Este conceito de qualidade também nos aponta para as demais necessidades
humanas que devem ser observadas ao entendermos o sujeito na sua integralidade.
Como, por exemplo, buscaremos qualidade na educação, se os alunos estejam com
frio ou fome. Temos que levar em consideração os fatores do contexto em que este
aluno esta inserido e quais as suas reais condições de vida.
Por isso temos que nos ater a entender de forma crítica todos os sujeitos que
compõe a escola, pais, alunos, professores, gestão e comunidade, afim de buscar
atender as demandas locais e promover espaços de diálogo e participação da
comunidade com pautas relacionadas ao bem viver. Sendo assim a qualidade tornase um ato político.
Por esse fato, entendemos que a qualidade social dialoga com a compreensão
de Demo (1994) sobre qualidade. A qualidade pressupõe, segundo Demo (1994), uma
relação intrínseca entre teoria e prática, entre a construção do conhecimento e da
política. Segundo ele, qualidade é, assim, questão de competência humana. Implica
consciência crítica e capacidade de ação, saber e mudar (DEMO, 1994, p. 19).
Ao relacionar a qualidade à consciência crítica, o autor nos remete a não
passividade dos conteúdos e informações apresentados nas escolas, principalmente,
em que reforça a boa formação e remuneração dos professores. De tal forma que
estes sejam mediadores na construção crítica dos sujeitos, vinculados à capacidade
de ação, em que a concretização das problematizações construídas pela educação
adquira significado e relevância, nas relações com o seu cotidiano.
A educação como um ato político leva a formação de sujeitos críticos a
sociedade que vivem, os quais, por meio da busca da qualidade, reivindicam melhores
condições de saúde, educação, moradia, trabalho. Para além disso, questionam
políticas públicas que promovam vidas dignas a todos. Retomando novamente as
palavras de Gadotti, pois, não existe qualidade se a comunidade não ter qualidade.
Existem muitos desafios no processo de construção da qualidade. E estes são,
segundo Demo, os maiores desafios para a construção de uma qualidade na
educação,
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O desafio construtivo aponta para a capacidade de iniciativa, autoGestão,
proposta. Realça a condição de sujeito histórico capaz, que não se deixa
levar, mas busca comandar, com autonomia e criatividade, o processo de
desenvolvimento.
O desafio participativo aponta para a capacidade de apontar para o bem
comum, tendo como objetivo uma sociedade marcada por paz, democracia,
equidade e riqueza. A melhor expressão de qualidade é participação, apoia
participação é intrinsecamente obra humana comum. Participação é processo
exclusivo humano, que potência a convivência social da forma mais digna
conhecida, fazendo da história experiência orientada pelo bem comum
(DEMO, 1994, p. 19-20).

Esses desafios apontados por Demo , uma vez que compreendamos que a
atuação significativa dos sujeitos na construção social, de maneira crítica e autônoma,
vinculadas à participação nas decisões políticas, econômicas e sociais, contribuem na
democratização da sociedade, tendo como pressuposto o bem-estar social.
Porém, como o próprio autor cita no inicio deste trecho, “o desafio construtivo
aponta para a capacidade de iniciativa”, por tanto, devemos nos questionar de quem
são estas iniciativas. Muitas vezes devem vir da gestão da escola, que junto com uma
postura de estímulo a participação, diálogos abertos e de acesso a todos, possa
iniciar, na comunidade

movimentos

de conscientização

sobre assuntos

da

comunidade, formas de reinvindicações e auxiliar na construção de espaços de
democracia no núcleo comunitário.
Dessa maneira, compreendemos que a tecnologia, pode contribuir para a
disseminação de informações maior troca entre a comunidade escolar, disseminando
documentos norteadores da escola, leis municipais, informações e decisões da escola
e comunidade. Fazendo assim, da tecnologia, um meio de diálogo e aproximação da
comunidade com a gestão escolar e com a escola em geral. Para além disso a
tecnologia utilizada na educação pode promover,

A formação de uma nova consciência sobre o verdadeiro papel da
tecnologia, no sentido de atender as necessidades de todos, uma educação
mais humanista e abrangente que desenvolva conhecimentos tecnológicos
adequados à realidade de seres humanos e não apenas do mercado;

Uma educação que transmita os conhecimentos tecnológicos e
informacionais necessários ao desenvolviment o, que possibilite desenvolver
capacidades de criatividade e inovação, mas que sejam ao mesmo tempo
críticos no sentido de dar condições de percepção da realidade como um todo
e não apenas do lado racional do processo;

Uma consciência de que o processo de desenvolvimento tecnológico,
tal como vem ocorrendo, normalmente aguça desigualdades sociais e que a
divisão do mundo em polos opostos, (de um lado o mundo hegemônic o
informacional,
de outro, grupos hegemonizados,
antagônicos ou
dependentes do saber técnico-científico), trazem graves implicações à
possibilidade de uma vida humana pacífica sobre o Planeta;
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O conhecimento das diversidades culturais, a compreensão das
diferenças, o respeito às identidades, a aceitação do multiculturalismo,
possibilitarão uma vida cotidiana mais democrática nas grandes cidades,
onde o preconceito e o etnocentrismo serão relativizados sob a égide da
liberdade do sujeito (CARVALHO, 2010, p. 12).

Com isso, acreditamos na tecnologia, como um dos recursos que podem ser
utilizados pela educação, pode contribuir com a formação de uma nova consciência
social e coletiva mais voltada para a qualidade social, a partir da utilização desse
recurso como promotor de igualdades e processos mais democráticos na educação.
Acreditando nessa possibilidade, a Gestão escolar torna-se uma importante aliada na
promoção de uma educação com a utilização de tecnologias, como auxiliar na
construção da qualidade social.
Para que possamos entender melhor como ocorre esse processo, iremos
discutir no próximo capítulo a tecnologia na Gestão educacional e as formas de
organização da Gestão educacional. Isso possibilitará compreender qual a sua
influência na construção de uma educação de qualidade social utilizando as
tecnologias.

3.3

TECNOLOGIA NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO: CONTEXTOS DE GESTÃO E
AS SUAS INFERENCIAS COM A INSERÇÃO DA TECNOLOGIA

Como vimos nos dados apontados pelo INEP, apresentados na introdução
deste trabalho, as tecnologias estão presentes nos espaços de Gestão escolar, como
ferramentas de auxílio. Sabendo disso, faz-se pertinente entender quais as
contribuições e/ou limites dessa existência e entender o que permeia essa utilização,
discutindo os conceitos de tecnologia de Gestão, qual a sua função na Gestão escolar,
suas contribuições e limites.
Em primeira instância, devemos retomar o entendimento de tecnologia como
uma ambiguidade. Se, por um lado, fortalece a substituição da mão de obra, por outro
instrui para o fortalecimento das massas, conforme os objetivos a ela destinados.
Pena (2003), ao escrever o texto A perna coxa da tecnologia. - Fantasias
totalitárias dos Náufragos da Polissemia na Cibercultura, em 2003, afirma que
[...] há uma perna coxa na tecnologia. A rede de bits e bytes da
contemporaneidade pode até ser um meio privilegiado para exprimir
potências de ação de entidades civis organizadas [...]. Mas essa parece ser
a perna que manca. Há uma outra muito mais forte e determinada, e ela
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sustenta a dependência ontológica da ciência com relação à técnica,
produzindo um impulso desumanizador e totalitário (PENA, 2003, p. 151).

Essa “perna coxa” é o principal elemento para chegarmos à ideia de que a
tecnologia é meio para um fim, mas que esse fim estará de acordo com os objetivos
que lhe são delimitados. Esse fim pode estar voltado a uma hierarquia totalitária e
absolutista ou para um potencializado de informações, gerando uma forte onda de
difusão verídica de fatos e informações, formadora de opiniões mais consistentes.
Dessa forma, dentro de uma lógica empresarial, Bertero (1977) apresenta que
o sentido da tecnologia é dado pela Gestão, pois é esta que pré-determina a sua
concepção como organizadora institucional. Segundo Garay (2002, p. 135)
[...] a Gestão envolve todo o processo administrativo, pelo qual se busca
planejar, organizar, dirigir, e controlar os recursos da empresa, visando ao
alcance dos objetivos desejados. Englobaria a determinação dos objetivos e
filosofia da organização, o desenho da estrutura, a organização do trabalho,
a natureza das relações hierárquicas, os mecanismos de decisão e de
controle, entre outros aspectos.

A lógica da tecnologia manipulada pelo gestor, segundo Bertero (1977), advém
de uma lógica administrativa, na qual o gestor tem o fim voltado à produção de mais
capital, portanto, a tecnologia serve como meio para essa obtenção. Por isso, nos
cabe entender o que é a Gestão e quais seus objetivos com a tecnologia.
Esse conceito, voltado para a empresa, nos serve como exemplo da
contradição da tecnologia, em meio a objetivos da lógica administrativa. Paro (2010b)
discute a distância entre a administração empresarial e escolar, destacando seus
objetivos, sua função social e sua matéria-prima, onde, por um lado estão envolvidos
produtos e na educação estão envolvidos sujeitos.
Embora propugnando pela aplicação da administração de empresas na
escola, a maioria dos teóricos da Administração Escolar não veem uma
identidade absoluta entre a empresa e a escola, identificando, nesta,
características específicas que precisam ser levadas na devida conta (PARO,
2010b, p. 189).

Compreendendo essa distinção, se faz necessário entender o que, segundo
estudiosos da educação, se compreende por Gestão. Ao falarmos de Gestão na
educação, podemos utilizar o conceito de Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), os quais
compreendem que
A Gestão é, pois, a atividade pela qual são mobilizados meios e
procedimentos para atingir os objetivos da organização, envolvend o,
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basicamente, os aspectos gerenciais e técnico-administrativos (LIBÂNEO;
OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 438).

Em ambos os conceitos estão pressupostos os objetivos das organizações
como forma de gestar das instituições. Mesmo com olhares distintos, o primeiro
remetendo ao rigor e formas de controle e hierarquia, com o foco em processos
diferentes ao segundo, o qual remete a questões mais democráticas e participativas,
ambos iniciam seus argumentos afirmando que a Gestão consiste em ferramentas,
técnicas, meios de alcançar os objetivos já estipulados.
Remeto-me novamente aos dados do INEP, citados acima, para validar que,
se considerar a tecnologia dentro das escolas devemos voltar o nosso olhar para
como a Gestão a utiliza, nos questionando, com quais fins? E qual o papel da
tecnologia na Gestão da educação?
Alonso (2004) traz, em seu texto Gestão escolar: revendo conceitos,
primeiramente, o fato de ser impossível, se considerarmos a escola como um espaço
social de apropriação da cultura (conceito de educação discutido no capítulo anterior),
realizarmos

uma

distinção entre

pedagógico e administrativo.

Ambas são

complementares, não se pode separar o planejamento da execução.
Portanto, nunca é demais advertir que o trabalho de Gestão não comporta
separação das tarefas administrativas e pedagógicas nos moldes em que
costuma ocorrer. Mesmo porque, o trabalho administrativo somente ganha
sentido a partir das atividades pedagógicas que constituem as atividades-fim,
ou propósitos da organização escolar (ALONSO, 2004, p. 2).

Essa dualidade existente entre administrativo e pedagógico é reforçada,
algumas vezes, pela utilização das tecnologias, as quais são empregadas dentro de
uma lógica empresarial, visando fins burocráticos e econômicos. Podemos perceber
no texto anterior, sobre a inserção das tecnologias e informática na educação, que
está demarcada de fato a utilização de tecnologias por professores e alunos, com o
viés pedagógico, e de forma técnico-burocrática, pelos gestores. Segundo Almeida
(2009), o uso pela Gestão escolar se restringe a banco de dados.
A par da integração de tecnologias ao trabalho pedagógico, a disseminação
do uso da internet proporcionou também a implantação de sistemas de
informação automatizados para a Gestão escolar que integram informações
das esferas administrativa, pedagógica, política e social estruturadas em
bancos de dados (ALMEIDA, 2009, p. 83).
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Essa autora, ao fazer uma análise da inserção de tecnologias na educação no
Brasil, constata que a utilização já se expandiu para os gestores por meio de
reservatório de dados. Tal forma de utilização restringe de certo modo os múltiplos
recursos que as tecnologias podem facilitar, como a comunicação entre os sujeitos, o
trabalho pedagógico, a troca entre docentes, enfim.
As TIC podem dar suporte para a comunicação entre os elementos da escola,
pais, comunidade e outros organismos. Pode ajudar na realização de
atividades colaborativas que se propõem a enfrentar problemas locais ou
desenvolver projetos inovadores para ampliar e modernizar a Gestão
administrativa e pedagógica na escola (HESSEL, 2004, p. 9).

Essas contribuições, apontadas por Hessel, são de grande valia no
entendimento dos recursos oferecidos pela Tecnologia da Informação e Comunicação
(TIC)13 e que podem ser utilizados na Gestão. Nesse sentido, Prata (2010) contribui
citando como a tecnologia pode amparar uma série de demais alternativas.
Dentre os recursos que tem auxiliado esse processo através da
informática/internet destacam-se o correio eletrônico (meio de comunicação
para envio e recepção de mensagens eletrônicas), listas de discussão ou
fóruns (formado por pessoas e grupos que têm como objetivo a discussão de
determinado assunto), chat (permite a conversa entre pessoas de forma
interativa e em tempo real), teleconferências (conferências que envolvem
usuários fisicamente distantes podendo envolver a transmissão e o
recebimento de texto, som e imagem). Esses recursos devem subsidiar
metodologias voltadas para aprendizagens, habilidades e competências que
o professor queira desenvolver com seus alunos (PRATA, 2010, p. 1).

Esses recursos contribuem de maneira que o gestor possa interagir com os
demais sujeitos que compõem a escola, assim como fazer um acompanhamento e
integração entre o burocrático e o pedagógico. Uma vez que isso se torna possível, a
tecnologia se expande das fronteiras institucionais, possibilitando, inclusive, o acesso
a recursos e trocas entre membros da comunidade escolar.
Devo deixar claro que não acredito que a interação entre os membros de uma
instituição escolar deva se restringir ao computador, afinal, como Vieira (2013) nos
mostra em seu texto, o computador e a sua inserção pode nos disponibilizar
informações, mas é necessária a interação com o contexto e a reflexão humana para
que a tecnologia de fato faça sentido

13

Tecnologia da informação e comunicação (TIC) pode ser definida como um conjunto de recursos
tecnológicos, utilizados de forma integrada, com um objetivo comum. Disponível em:
<https://www.infoescola.com/informatica/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/>. Acesso em:
31 jul. 2018.
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Computadores podem ser grandes aliados dos gestores na transformação de
dados em informações. No entanto, raramente podem ajudá-los no que se
refere ao contexto que permite dar um sentido aos dados; ficam também para
nós a função de definir os aspectos relativos à categorização, ao cálculo e à
condensação dos dados [...] A capacidade de transformar informação em
conhecimento não pode ser realizada por uma máquina, sem a interferênc ia
da mente humana, isto é, tal capacidade é exclusivamente humana (VIEIRA ,
2013, p. 3-4).

Dentro dessa lógica, o autor retoma a importância da utilização das tecnologias
como meio, com o objetivo de aproximar pessoas para que estas possam construir
reflexões, através de dados, informações ali disponibilizadas e de fácil acesso.
Portanto, compreendendo-a como recurso ou ferramenta de alcance para o maior
entendimento da instituição escolar como um todo e para todos.
Para que o computador seja, de fato, um recurso de meio, para aproximação
entre sujeitos e promotor de dados e informações, seu acesso deve ser de toda a
comunidade escolar. Dessa forma, o acesso a tecnologias deveria ser algo a se
expandir dentro das instituições escolares, para que a comunidade escolar não seja
info-excluída desse recurso, aproximando-a e fazendo-a sentir parte da instituição.
Segundo Prata (2010),
[...] é necessário possibilitar à comunidade escolar vivenciar esse processo
de inclusão digital por intermédio de situações potencialmente pedagógicas
e catalisadoras, que garantam a apropriação e a sustentabilidade dessas
tecnologias e, principalmente, que permitam a autonomia da escola na
Gestão desse processo (PRATA, 2010, p. 1).

Essa questão é bastante abordada por autores que discutem a inclusão digital,
como Bonilla (2009), Prata (2010), Bielschowsky (2009), os quais dissertam sobre
políticas públicas que possibilitem a utilização de recursos digitais nas escolas. Um
desses programas seria o ProInfo, o qual vimos no capítulo anterior, que contribui
para um movimento de democratização da utilização das tecnologias nas escolas,
possibilitando o acesso a todos.
Portanto, para efetivamente transformar a escola num locus de inclusão
digital, não basta o acesso às TIC (embora este seja fundamental, e
necessário ser de qualidade!), precisamos investir na democratização do uso
e na formação dos sujeitos sociais, em especial, dos professores. Algumas
escolas, a partir de iniciativas da própria comunidade, estão abrindo os
laboratórios de informática para uso da comunidade nos finais de semana,
configurando-se em centros públicos de acesso às TIC, potencializando a
inclusão digital de toda a comunidade escolar (BONILLA, 2009, p. 4).
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Para que essas alternativas de inclusão da comunidade ao acesso a
computadores sejam aplicadas, ou ainda a lógica empresarial seja eficiente em sua
efetiva adesão à tecnologia, a concepção de Gestão escolar deve estar destinada a
democracia. Por isso, faz-se de grande valia entendermos algumas concepções de
organização e Gestão escolar democrática, a fim de identificarmos os seus objetivos
para com a tecnologia.
Sendo a Gestão Democrática da Educação definida pela Constituição Federal,
LDBEN e PNE, trabalharemos com alguns de seus elementos.
Amaral (2010) define que
A Gestão Democrática da educação defende a implementação de
mecanismos de descentralização administrativa, financeira e pedagógica,
sendo sustentada: pela eleição para diretor junto com a sua formação
continuada; pela atuação efetiva do Conselho Escolar junto com a formação
dos conselheiros escolares; pela autonomia escolar, onde cada escola
poderá atender as necessidades de sua comunidade escolar (AMARAL,
2010, p. 109).

A autonomia é entendida, a partir de Comerlatto (2013, p. 110), como “[...] o
direito do ser humano em ser, ter e fazer parte da elaboração e da tomada de decisão
naquilo que altera a sua vida e/ou a vida da sociedade”. Uma vez que entendemos
por educação a apropriação da cultura e a cultura é entendida como tudo o que o ser
humano produz, a autonomia passa a ser o direito de o ser humano apropriar-se dela.
É na escola que esse direito se torna mais latente, pois a vivência em um
coletivo maior do que o núcleo familiar, no qual se tem relação direta com múltiplos
sujeitos, os quais possuem sua própria história, faz com que esse conceito seja mais
propicio ao seu desenvolvimento. É no ambiente escolar que, teoricamente, se
entende o espaço de construção cidadã e a autonomia, na prática, um ato de
cidadania.
Esse conceito aplicado na escola também é entendido por Comerlatto (2013,
p. 110) como,
No espaço da educação, a autonomia escolar, refere-se ao direito de a
comunidade educativa pensar, debater, planejar, elaborar, decidir, executar
e responsabilizar-se por tudo o que diz respeito ao movimento real escolar,
baseado nas aspirações coletivas.

Para que esse conceito se desenvolva dentro das instituições escolares, devese levar em consideração a participação efetiva de todos os membros da comunidade
escolar, em todos os processos de Gestão da instituição. Por isso, Amaral (2010), ao
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citar elementos da Gestão Democrática, enfatiza a participação na escolha dos
dirigentes e na efetiva participação do conselho escolar.
Esse órgão, o conselho escolar, é considerado o órgão máximo dentro da
instituição escolar, o qual é definido por Paro (2007) como
Na Gestão da escola pública, é previsto ainda o conselho escolar, como
órgão deliberativo, para elaborar, acompanhar e avaliar o planejamento e o
funcionamento da unidade escolar. Tendo o diretor como membro nato, o
conselho é composto por representantes eleitos dos vários setores
integrantes da escola na seguinte proporção: um quarto de pais ou
responsáveis, um quarto de alunos, um quarto de professores e um quarto
das equipes técnica e auxiliar da ação educativa, incluindo o diretor.

Como um órgão deliberativo, o conselho escolar atua na reflexão e tomada de
decisões dentro da instituição escolar, sendo esse órgão máximo, dentro da escola, o
que deva priorizar a autonomia e a participação. Para que isso seja previsto, sua
composição deve favorecer a participação efetiva da comunidade escolar, sendo
então composto por vários membros da comunidade, dando vez e voz a todos aqueles
que compõem a realidade escolar.
A participação, segundo Comerlatto (2013) e Amaral (2010), está diretamente
vinculada

à autonomia, em que somente pode haver a autonomia se há

necessariamente a participação da comunidade escolar, como Libâneo, Oliveira e
Toschi (2012, p. 452) apresentam que
A participação da comunidade possibilita à população o conhecimento e a
avaliação dos serviços oferecidos e a intervenção organizada na vida escolar.
[...] Vivendo a participação nos órgãos deliberativos da escola, pais,
professores e alunos vão aprendendo a sentir-se responsáveis pelas
decisões que os afetam em um âmbito mais amplo da sociedade

Tais princípios de participação, mediante Conselhos escolares, também estão
previstos pela LDBEN, no Artigo 14, em que se determinam os princípios e as
peculiaridades da Gestão Democrática do ensino público. E no Artigo 15 determinamse as questões quanto à autonomia.
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da Gestão Democrátic a
do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades
e conforme os seguintes princípios:
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto
pedagógico da escola;
II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou
equivalentes.
Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas
de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia
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pedagógica e administrativa e de Gestão financeira, observadas as normas
gerais de direito financeiro público (BRASIL, 1996).

Estes dois princípios, a participação e autonomia, são definidos por esses
artigos como direito garantido em Lei, porém não pressupõem que na prática isso
ocorra. Podemos recorrer novamente à meta 19 do PNE, a qual determina o modo de
Gestão como de caráter democrático. Mesmo com essa premissa, ao analisarmos no
observatório o cumprimento dessa meta, é impossível avaliar sua incidência, pois a
Gestão Democrática não é algo que está pronto, e sim algo que se constrói
constantemente.
Estes dois princípios são primordiais ao falarmos em Gestão Democrática da
Educação. Porém teremos que perceber se na lógica da inserção em software de
gestão escolar estes conceitos são aplicados. Por isso, que, no próximo capítulo
exemplificaremos o caso do software I-Educar , como exemplo destes softwares de
gestão escolar e a partir disso entender este com maior detalhamento, a partir da
analise de seus documentos norteadores, como : manual de instruções, seu site, site
da Portabilis e Portal do Software Publico Brasileiro.

4

SOFTWARE PÚBLICO I-EDUCAR

O I–Educar é um Software de Gestão educacional, criado no ano de 2007, via
parceria entre o Município de Itajaí e a empresa Portabilis. É oferecido através do
governo federal para todas as escolas brasileiras por intermédio do Portal do Software
Público Brasileiro, o qual comporta softwares livres e públicos. Assim, discorreremos
a seguir a respeito do referido software, utilizando seus documentos-bases, como o
manual de instruções disponibilizado em seu site e uma revisão de literatura sobre o
I-Educar.
Este capítulo se dividirá em mais duas subseções, que devem abordar o Portal
do Software Público, o qual comporta o software em questão, e a portaria que o
regulamenta. E a outra divisão comporta a descrição da Portabilis, empresa projetista,
responsável pelo suporte técnico do I-Educar.

4.1

CONHECENDO O I-EDUCAR
O I-Educar é uma proposta desenvolvida pela Portabilis, juntamente com o

Ministério do Planejamento, desenvolvimento e Gestão. Disponibilizado a partir desse
órgão federal, em uma Plataforma de Software Público Brasileiro, por se enquadrar
em uma série de pré-requisitos e características expressas na Portaria 46º de 28 de
setembro de 2009. Dessa forma, o I-Educar é compreendido como: “O I-Educar é um
software livre que descomplica e torna mais eficaz a Gestão dos processos escolares,
matrículas e dados dos alunos” (I-EDUCAR, 2019, online).
Essa definição do software apresenta algumas características importantes. A
primeira que merece destaque é o fato de ser um software Livre, isso quer dizer que
o software pode ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído sem
restrição 14 . O segundo destaque é o fato de descomplicar e tornar mais eficaz a
Gestão dos processos escolares e dados dos alunos. Essa afirmação, realizada pelo
site, deve-se às suas principais funcionalidades, que são:

Totalmente online: acessível de qualquer lugar e com cadastro único
do aluno disponível para toda a rede de ensino. Economia de tempo para
todos.
14

Disponível em: <http://www.engwhere.com.br/empreiteiros/O-que-e-software-livre.pdf>.
em: 30 jul. 2018.

Acesso
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Informações em tempo real: Obtenha dados quantitativos, financeiros
e estatísticos sempre atuais de todos os processos, na hora e lugar que voc ê
deseja!

Sistema de avaliação flexível: sistema de avaliação e relatórios
adaptados para as diferentes realidades do país, com notas numéricas,
conceituais ou avaliação descritiva.

Gestão de servidores: Gerenciamento de alocações, afastamentos,
substituições, faltas e atrasos, oferecendo uma visão integrada de todos os
profissionais.

Quadro de horários: Geração de quadro de horário para análise das
demandas e disponibilidades de profissionais na rede de ensino em cada
período letivo.

Transporte escolar: controle de veículos, motoristas, rotas, itinerários,
emissão de carteirinhas e controle de usuários do transporte.

Biblioteca: Gestão completa de acervo com controle de reservas ,
empréstimos e devolução. Recibos de controle disponíveis para cada fase do
processo.

Relatórios e indicadores: Usufrua de uma coleção de mais de 150
modelos de relatórios e documentos, Boletins, história, ficha, atestado e
gráficos.

Educa censo/INEP: Controle de todas as informações para o Censo
Escolar com recursos para importação e exportação automatizada dos dados
(I-EDUCAR, 2019, online).

Essas características constituem os principais componentes que, segundo
seus criadores, o levam à eficácia na Gestão escolar. Assim como abordam
indiretamente sobre as funções do software. Algumas das características que
podemos destacar é a disponibilidade de informações de modo rápido e a qualquer
lugar. Sendo assim, o acesso aos dados se torna um elemento importante.
Outros elementos que podem ser citados são a avaliação e a produção de
relatórios e documentos, a sincronização entre as informações do censo e da escola,
podemos destacar isso como economia de tempo e a variedade de documentos
digitais. Quadro de horários, como uma organização prévia funcional, o transporte
escolar e biblioteca, como controles de recursos oferecidos, pela escola ou rede. De
modo geral, podemos dizer que esses recursos servem para organizar a parte
administrativa da Gestão escolar.
Para que esse Software chegasse a esse formato, ao longo de seus 10 anos
de vigência, algumas alterações foram necessárias. Desde sua criação, por uma
parceria entre o município de Itajaí e a empresa Portabilis de Içara, em 2007.
O sistema fora desenvolvido de forma integrada com os outros sistemas já
existentes no município, compondo um pacote chamado i-SPB (Software
Público Brasileiro). Entrou em produção em 2007 no município, sendo
utilizado até hoje nas escolas do sistema escolar municipal (I-EDUCA R,
2014).
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Esse software é público, o que quer dizer que não possui custos para sua
adesão, e é livre, com seu código-fonte disponível para todos realizarem alterações.
Os custos ocorrem para sua manutenção e formação, em que a Portabilis oferece
uma tabela de valores, os quais são referentes a planos. Essas alterações são
gerenciadas através de um sistema chamado Github, o qual possui todas as
programações e códigos alterados e reestruturados até a sua formatação atual.
Nesse sistema existem algumas informações sobre o I-Educar, uma delas é
uma definição, sendo ela,
O I-Educar é um software livre de Gestão escolar totalmente on-line que
permite secretários escolares, professores, coordenadores e gestores da
área possam utilizar uma ferramenta que produz informações e estatísticas
em tempo real, com um banco de dados centralizado e de fácil acesso,
diminuindo a necessidade de uso de papel, a duplicidade de documentos, o
tempo de atendimento ao cidadão e racionalizando o trabalho do servidor
público (PORTABILIS/I-EDUCAR, 2019).

Essa definição apresenta características complementares às apresentadas
anteriormente quanto ao software em estudo. Apresenta, além disso, algumas
consequências de suas características, como informações e estatísticas rápidas,
centralidade de informações, diminuição do uso de papel, a não duplicidade de
documentos, o tempo e a racionalidade dos atendimentos.
Ainda apresenta, nesse mesmo link, o seu objetivo, de “atender as
necessidades das Secretarias de Educação e Escolas Públicas de todo o Brasil”
(PORTABILIS/I-EDUCAR, 2019). Essa proposta de expansão vem se desenvolvendo
gradualmente, percebida ao termos acesso à retrospectiva, de 2017 e 2018,
disponibilizadas no site. Esses documentos apresentam dados indicando que, em
2017, 20 municípios brasileiros aderiram ao I-Educar e, em 2018, 10 municípios
aderiram.
Atualmente o Software I-Educar já possui um alcance considerável em todo o
País. Segundo seu site, são mais de 80 municípios que o utilizam, mais de 2050
escolas atendidas e mais de 500.000 alunos atingidos. Para que esses números
sejam mais específicos e detalhados, entrei em contato com a Rede Portabilis, a qual
possui o mapeamento de todos os munícipios que já aderiram ao Software desde sua
criação até hoje, a tabela completa encontra-se anexa (Anexo A).
Para além disso, seus projetistas relatam, no site, a crença de que o sucesso
advindo do software é referente a forma de comunicação que este estabelece. Essa
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comunicação, segundo o site, é dada de forma assíncrona e com base em um padrão
de conduta pré-estabelecido pela empresa. Esses canais de comunicação são:
Quadro 1 – Formas de comunicação
Canais de comunicação Objetivos
Fórum

- Tirar dúvidas.
- Discussões de como instalar a plataforma
- Discussões de como usar funcionalidades
- Suporte entre membros de comunidade
- FAQ da comunidade (sobre o produto e funcionalidades)

Issues do Github

Sugestão de novas funcionalidades.
- Reportar bugs
- Discussões técnicas

Telegram

- Comunicar novidades sobre o projeto
- Movimentar a comunidade
- Falar tópicos que não demandem discussões profundas
Fonte: PORTABILIS/I-EDUCAR (2019).

Como já foi colocado anteriormente, os softwares públicos brasileiros devem
seguir alguns pré-requisitos, conforme Portaria 46/201615, constante no Art. 4º inciso IV,
quanto à necessidade de haver um manual de instruções para o maior entendimento. No
presente caso, esse manual se divide em três partes: usuários, administradores e
desenvolvedores. O manual foi construído por seus projetistas e disponibilizado no site
do portal, trazendo pertinentes contribuições para o entendimento do Software I-Educar.

4.1.1 Documentos-base para a utilização do software. Manual do usuário,
desenvolvido e desenvolvedor
O manual de instruções do usuário é destinado, segundo a sua página, “É
professor ou secretário de escola? Consulte o manual do I-Educar e saiba, passo a
passo, como utilizar todas suas funções, aproveitando-o ao máximo” (I-EDUCAR,
2019). Esses são os usuários primários, mais adiante veremos os usuários de nível 3,
o nível escola.

15

Secretaria de Tecnologia da Informação, Portaria Nº 46, de 28 de setembro de 2016. Disponível em:
<https://softwarepublico.gov.br/social/articles/0004/ 5932/PORTARIA_N__46__DE_28_DE_SE TEM
BRO_DE_2016.pdf>. Acesso em: 31 mar. 2019.

54

Inicia com o acesso ao software, a partir de número de matrícula, o qual é
definido pelo próprio I-Educar e uma senha. Para além disso, existem alguns recursos
gerais, como, por exemplo, na página inicial, na qual estão disponibilizados espaços
para informes sobre manutenções, atualizações e recados da gestão para os
usuários.
Para ter acesso ao sistema é necessário que se tenha um login. Esse login irá
disponibilizar, além de mensagens gerais, como citado acima, recados dos
administradores, nomeação dada a outros sujeitos que têm acesso de modo
diferenciado ao software, e, além disso, estarão disponibilizados os links iniciais, que
consistem em:
Quadro 2 – links de acesso ao I-Educar
Endereçamento

Neste módulo são cadastradas informações de endereços da
instituição, tais como ruas, bairros, CEPs e outros.

Pessoas

Neste módulo são cadastradas as pessoas físicas e jurídicas, além
dos tipos de religião, cor ou raça e deficiências, que serão
utilizados em pessoas, alunos e/ou docentes.

Escola

Neste módulo são cadastradas informações das escolas, alunos,
matrículas e outros processos do sistema escolar.

Servidores

Neste módulo são cadastradas informações dos servidores, sejam
docentes ou outros tipos de funcionários, além do quadro de
horário das turmas.

Educa senso

Neste módulo você poderá exportar as informações do sistema,
para migrá-las para o ambiente do Educa censo, ou importar o
arquivo do Censo para população de novos dados.

Neste módulo serão cadastradas informações do transporte público
Transporte Escolar escolar, assim como outros processos que envolvem o mesmo.
Biblioteca

Neste módulo são cadastradas informações das bibliotecas, com
registro de exemplares, empréstimos, devoluções e outros.

Configurações

Neste módulo são cadastradas as permissões (tipos de usuários e
cadastro de usuários vinculados), além das ferramentas de
exportação de usuários, backups e auditoria.
Fonte: I-Educar (2019).

Para que possamos entender melhor como se desenvolve cada um desses
espaços, detalharemos todos os itens para que possamos entender as peculiaridades,
limites e possibilidades desse software em estudo.
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Iniciaremos pelo endereçamento. É um cadastro realizado, como pessoa física
e/ou jurídica, no qual devem constar os dados de moradia daquele indivíduo, como
rua, bairro, CEP, cidade, estado, país. Nesse item não constam informações e dados
sobre o local de moradia, nem detalhes sobre o local onde a casa se localiza, quais
as condições de moradia e demais detalhes sobre o contexto em que essas pessoas
e/ou instituição estão localizadas.
O item pessoas é destinado ao cadastro de pessoas, físicas e/ou jurídicas, que
compõem a escola,
No módulo você pode inserir as informações das pessoas físicas e
jurídicas que serão trabalhadas dentro do sistema. Estas pessoas incluem
escolas, professores, pais, alunos dentro outros, que depois de registrados
no sistema, passa a fazer parte de um cadastro único (I-EDUCAR, 2019,
online).

Esse cadastro disponibiliza uma senha e logins, por meio dos quais esses
sujeitos

terão acesso à biblioteca da escola, podendo consultar

acervos,

disponibilidade de materiais e sua localização. Essas informações ficam armazenadas
e são disponibilizadas sempre que solicitadas, juntamente com o endereçamento das
pessoas física e/ou jurídica. Nesse cadastro constam alguns itens importantes de
destacarmos, como é no caso de a pessoa possuir algum tipo de deficiência. Nesse
cadastro, existe uma justificativa para a existência desse item de análise, sendo ela
“No cadastro de Tipos de deficiência você poderá cadastrar as deficiências que
posteriormente podem ser informadas para alunos e professores. Exemplos de
deficiências: Física, visual, auditiva, etc.” (I-EDUCAR, 2019).
Essa alegação, realizada pelo software, vem com uma defensiva, caso se
queira alegar que o software esteja rotulando o aluno, pai e/ou professor cadastrado
pelo sistema. E as categorias de deficiência são pré-determinadas pela orientação de
dados solicitados pelo Censo Escolar.
Para além disso, os sujeitos cadastrados são classificados pela sua cor ou raça,
seguindo as cores definidas pelo Censo Escolar, porém o software não deixa claro
quem define a cor que a pessoa possui, se seria o cadastrado ou o cadastrador.
Ademais, já existem estudos que definiram que a raça é definida como raça humana,
existindo uma distorção no sentido de utilizar essa palavra para definir etnia.
O cadastro do aluno estará vinculado ao cadastro de pessoas, porém será mais
amplo, podendo conter informações mais abrangentes e de contexto dos alunos,
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como informações médicas, de moradia, informações dos responsáveis, benefícios e
demais características.
Quadro 3 – Itens de identificação dos alunos
Aba

Como funciona?

Dados
pessoais

Nesta aba serão cadastradas todas as informações pessoais do aluno,
como pais, responsáveis, data de nascimento, dentre outros campos.

Ficha
médica

Nesta aba serão cadastradas todas as informações referentes a ficha
médica do aluno, como peso, altura, se já teve algum tipo de doença,
dentre outros campos.

Moradia

Nesta aba serão cadastradas todas as informações referentes a
moradia do aluno, principalmente o tipo de situação do mesmo.

Recurso
prova
INEP

Nesta aba serão cadastradas todas as informações referentes aos
recursos da prova INEP para coleta de dados no período do Censo
escolar.

Projetos

Nesta aba serão cadastradas as informações referentes aos projetos
que o aluno participa, principalmente as datas de início e término do
mesmo.

Uniforme
escolar

Nesta aba serão cadastradas todas as informações referentes ao
uniforme escolar do aluno, como por exemplo o tamanho das peças.
Fonte: I-EDUCAR (2019).

Nos dados pessoais constam a foto do aluno, assim como seu código via
sistema I-Educar e código do INEP, seu nome completo, data de nascimento, Registro
Geral, Cadastro da Pessoa Física, além da vinculação ao local de moradia e endereço
completo.
Na ficha médica, moradia, recursos, prova, INEP, Projetos e Uniforme escolar,
não constam detalhamentos, além da informação de não ser obrigatório o seu
preenchimento. Essas informações auxiliam no entendimento do contexto no qual o
aluno está inserido, suas condições de saúde e desempenho ao longo do processo
de estada nessa instituição. Sobre a instituição, o cadastro ocorre pela mantenedora,
como citado no site
Neste cadastro você poderá cadastrar as instituições responsáveis pelas
escolas da rede de ensino, além de inserir parâmetros e dados específicos
da mesma, tanto para controle de datas quanto de funcionalidades (IEDUCAR, 2019, online).
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Esse cadastro ocorre de forma tal que a instituição mantenedora possa inserir,
além de informações, documentos respectivos da instituição, como Projeto Político
Pedagógico e Regimento escolar. Pode-se também anexar formatos próprios de
relatórios

e avaliações, os quais podem conter

cabeçalho

institucional

e

características da mantenedora e/ou instituição de ensino.
O cadastro das escolas acontece de modo geral. Todas as escolas da rede de
ensino serão registradas no sistema, com informações como tipo de localização e o
tipo de rede de ensino.
Neste cadastro você poderá cadastrar todas as escolas da rede municipal de
ensino. Entretanto, antes de iniciar o cadastramento das escolas, é
importante cadastrar o Tipo de localização e o Tipo de rede de
ensino (módulo Escola > Cadastros > Tipos > Escolas), sendo que estas
informações são preenchidas ao cadastrar uma escola (I-EDUCAR, 2019,
online).

Essas informações serão detalhadas como instituição, no qual consta o nome
da mantenedora, o nome da escola, sua sigla, em qual zona está localizada, seu CEP,
bairro, rua, suas proximidades e contatos. Para além disso, os cursos que oferece e
a vigência do ano escolar. Os cursos são séries/anos, os quais serão cadastrados
para aquela instituição. Esses cursos, para registro, necessitam de pré-requisitos em
sua inscrição.
Nessas informações devem constar como a instituição oferece o curso, o nível
de ensino, o tipo deste, o curso, no caso etapa que se desenvolve e a sua quantidade,
carga horária e hora/faltas. Essas informações são as que determinam o cadastro
desse curso. As componentes curriculares também são organizadas pelo software,
porém existem pré-requisitos a serem cadastrados antes dessa organização
Neste cadastro você poderá cadastrar as disciplinas que poderão ser
lecionadas na rede de ensino. Antes de iniciar o cadastramento dos
componentes
curriculares,
é importante
cadastrar as Áreas de
conhecimento e os Tipos de dispensa de disciplina, sendo que os
cadastros das áreas de conhecimento serão informados ao cadastrar as
disciplinas e os tipos de dispensa na matrícula do aluno (I-EDUCAR, 2019,
online).

Nesse cadastro consta como detalhamento a área de conhecimento, como
informações sobre disciplina, sua base curricular, sua relação no Censo Escolar e o
nível a que irá ser direcionada. A dispensa já está relacionada aos casos de liberação
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da disciplina por algum motivo, como é o caso do Ensino Religioso, constante no Art.
3316 da LDBEN.
Outro recurso disponível no software diz respeito à organização das séries dos
anos escolares. Essa disposição é composta por informações pertinentes, como
cargas horárias, etapas do curso e regras de avaliação. Esses itens compõem as
disciplinas que serão oferecidas pela instituição nesse ano letivo. Partindo dessa
organização prévia, o ano escolar será organizado com base nos seguintes princípios
No cadastro de Séries da escola você poderá cadastrar todas as séries de
uma escola, a qual herda as informações do cadastro de séries/anos padrões
da instituição, mas podendo também definir configurações específicas da
escola (I-EDUCAR, 2019, online).

Posterior a isso são configurados o ano escolar, o qual, dentro do I-Educar,
possui características como: “instituição, escola, curso, série, hora inicial, hora final,
intervalos” (I-EDUCAR, 2019, online). Essas informações são pertinentes

à

organização do ano letivo, partindo do cadastro das séries previamente articuladas
com os itens de infraestrutura e de organização das turmas, que também compõem
esse subitem.
No cadastro turmas, todos os itens aqui discriminados serão sincronizados para
a configuração das turmas, a fim de organizar os alunos em seus respectivos grupos
de aula.
Neste cadastro você poderá informar os dados das turmas do ano letivo
corrente, qual sua localização na escola, professor regente, capacidade de
alunos e também os horários das aulas, caso estes sejam diferentes dos
períodos da série/ano (I-EDUCAR, 2019, online).

Essa configuração organizará a vida escolar do aluno, definindo sua turma, a
sala que dará suporte ao número de alunos ali determinado, os professores e
disciplinas que ali serão desenvolvidas, os horários e cargas horárias, sua
identificação na instituição. O software também prevê que possam existir turmas
multisseriadas, normais e/ou de aceleração; nesse caso exige uma configuração
específica.

16

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão
e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado
o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo.
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Nesse item o manual desenvolve aspectos como de organização do ano letivo
e ordenamento dos alunos para isso, calendário escolar, e todos os procedimentos
envolvendo matrícula dos alunos.
O software proporciona um histórico dos anos escolares cursados naquela
instituição, podendo sempre se cadastrar novos. Esse cadastro deve conter as datas
de início e término, assim como os dias letivos. Do mesmo modo, deve-se definir as
datas de começo e fim dos módulos que compõem o ano escolar.
O calendário escolar serve como recurso para organizar os dias letivos por
períodos, podendo contemplar atividades específicas e demais interesses da escola,
como festividades e atividades coletivas.
No cadastro de Calendários é possível registrar informações por escola
referente ao ano letivo, tais como datas comemorativas e dias extras que
contam ou não como dia letivo, ou qualquer outra informação pertinente ao
calendário escolar (I-EDUCAR, 2019, online).

Esse calendário, disponibilizado pelo software, é configurado pelo gestor do
programa, o qual se utiliza de legendas pré-determinadas pelo I-Educar para organizar
o ano letivo escolar. Esse documento auxilia para a organização de dias não letivos,
dias de comemorações específicas, de festividades e demais atividades-extras
desenvolvidas na instituição.
O processo de matrícula em uma instituição escolar ocorre entre períodos prédestinados. Na educação Básica esses processos costumam ocorrer anualmente e,
para isso, o software disponibiliza o recurso de processos de matrícula, em que os
alunos possuem um histórico de suas matrículas anteriores e podem renová-las.
O processo de Matrícula está localizado no cadastro do aluno, onde logo na
página de detalhe do cadastro é exibido um histórico das matrículas do aluno.
Nesta página, existem várias opções dentre elas a de nova matrícula, acesso
ao histórico e opção visualizar em cada matrícula que permite tratar os
processos individualmente (I-EDUCAR, 2019, online).

Quando o aluno desenvolve esse processo de matrícula, a sua enturmação já
ocorre no ato do processo. Para que isso ocorra, devem-se preencher as informações
“Curso, Série, Turma, Ano de Destino e Data da Matrícula” (I-EDUCAR, 2019, online).
Nesse item também poderão ser registradas algumas observações, como ocorrências
disciplinares, caso o aluno seja formando, desistências e cancelamentos, enfim, fatos
que possam ser considerados no histórico deste aluno.

60

O histórico escolar é um documento no qual consta a vida acadêmica do aluno,
suas

notas,

informações

de

progressões,

aprovações

e

reprovações,

desenvolvimento das disciplinas e das séries/anos que cursou.
O processamento do Histórico escolar permite que sejam gerados os
históricos escolares dos alunos com base nas informações de notas e faltas
lançadas durante o ano letivo (I-EDUCAR, 2019, online).

Para ser mais específico, o manual de instruções cita alguns itens importantes
no momento de geração desses documentos, os quais são: “quantidade de dias
letivos, grade de curso, frequência, situação, disciplinas, notas, faltas, posição,
registros, observações, extracurricular, média por área de conhecimento e média geral
do aluno” (I-EDUCAR, 2019, online).
Para os alunos oriundos de outra instituição, o manual sugere que a sua
inserção e a de seu histórico ocorra de modo avulso, isso quer dizer que o gestor do
software deve processar todas as informações de modo manual no I-Educar.
Para que se realize a avaliação o software exige que a instituição possua uma
tabela de arredondamento,
O cadastro de Tabelas de arredondamento serve para informar como será
efetuado o lançamento das notas para os alunos, podendo ser do tipo Nota
numérica ou conceitual. Para as numéricas, nos campos da Casa decimal,
virá preenchido com os valores de 0 a 9, para que na Ação possa ser definido
se será arredondado para uma casa decimal superior, inferior ou exata, ou
ainda se não será efetuado arredondamento para a casa específica. O
campo Casa decimal exata, será habilitado somente no caso de a Ação ser
de arredondamento específico. Para as notas do tipo conceitual, no Rótulo
da nota deverá ser informado um valor alfanumérico o qual será
correspondente a uma faixa mínima e máxima, a ser informada nos
campos Valor mínimo e Valor máximo da linha tabela (I-EDUCAR, 2019,
online).

Essas informações apresentam algumas características claras. Mas acredito
ter que darmos destaque para a não possibilidade de conceitos puramente alfabéticos,
os quais possuem pesos de qualidade e não quantidades específicas. Também é
válido considerarmos que o software, apesar de ressaltar a sua grande quantidade de
relatórios, não disponibiliza mais de duas opções de formas de avaliação.
Além disso, existem fórmulas e determinados conceitos numéricos que devem
ser considerados nos momentos de cálculo das médias. Essas fórmulas somente
poderão ser editadas pelo administrador do software; ao professor se destina a tarefa
de aplicá-las.
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As regras de avaliação serão compostas por notas e/ou conceitos prédeterminados e por uma fórmula de arredondamentos assim determinada. Assim
também o manual elenca alguns itens que o software leva em consideração no
processo de cálculo avaliativo, sendo eles,
[...] sistema de notas, tabela de arredondamento, progressão, media final
para progressão, média final de exame, fórmula de cálculo da média, formula
de cálculo da recuperação, percentagem de presença, parecer descritivo,
apuração de presença, nota mínima e máxima geral, nota máxima exame
final, quantidade
máxima de casas decimais,
quantidade
de
disciplinas/matrículas de dependência, reprovação automática, utilizar uma
nota geral por etapa, permitir definir componentes por datas específicas,
aprovar alunos pela média das disciplinas e permitir recuperação paralela (IEDUCAR, 2019, online).

Para as faltas e seu cálculo é utilizado o conceito de hora aula, sendo que se
deve ter um mínimo e um máximo de faltas hora aula. Esses boletins com notas e/ou
conceitos serão lançados no final de cada período e irão compor o histórico escolar
desse aluno.
Os eventos envolvendo os alunos e professores nas dependências da
instituição escolar serão denominados como ocorrências disciplinares, e serão
definidos como,
No cadastro de Tipos de ocorrências disciplinares, você poderá cadastrar
os tipos de ocorrências disciplinares que podem ser informadas para os
alunos. Exemplos: Desrespeito aos professores, Advertência, etc. (IEDUCAR, 2019, online).

Esses registros permanecerão no cadastro do aluno ou professor, para que se
constitua um histórico, ou relatório. Para além disso, existe um controle do software
de quantas vezes aconteceu esse tipo de ocorrência e sua descrição.
Além das ocorrências no próprio software, é possível informar e realizar as
transferências entre as escolas do mesmo município e/ou ter o registro da
transferência e de seu motivo.
No cadastro de Tipos de transferências você poderá cadastrar os tipos de
transferências que serão usadas posteriormente ao realizar a transferênc ia
de um aluno. Exemplos de tipos de transferências: Mudança de
endereço, Troca de turma, etc. (I-EDUCAR, 2019, online).

Essas transferências, como mostradas na citação, também podem ocorrer
entre as turmas da mesma escola, em que é possível relatar o motivo da transferência
e se encontra o registro no cadastro do aluno e/ou professor. Assim como é possível
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detalhar os motivos dessa mudança de turma, escola e/ou instituição. Também é
possível realizar lançamentos sobre o abandono e/ou desistência do aluno da
instituição.
Sobre os servidores, podemos ter algumas considerações iniciais. Ao
realizarmos a leitura inicial, podemos perceber que, apesar de a distinção ocorrer no
subtítulo, não há distinção entre servidores e professores, nas suas funções e acessos
dentro dos softwares. No caso, sempre que estivermos falando de servidores,
estaremos nos reportando a professores e servidores.
Um servidor no I-Educar terá seu registro para uso interno dos gestores, para
fins cadastrais de controle de alocação de horas, avaliação de desempenho,
quadro de horários, entre outros, ou para uso externo no caso de usuários da
secretaria da escola. Para que o servidor tenha acesso ao sistema, deverá
ser criado um usuário no módulo Configurações, que possibilitará o acesso
ao sistema para consultas ou inserção de informações (I-EDUCAR, 2019,
online).

Essa definição apresenta algumas características interessantes. A primeira
refere-se ao fato de que as informações disponibilizadas nesse software sobre os
servidores serão disponibilizadas pelos gestores e serão de seu uso interno, no caso,
os servidores não terão acesso. Em segundo lugar, para que o servidor tenha acesso
aos seus dados ele deve fazer uma solicitação. No caso ele deve solicitar seu cadastro
ao gestor.
Agora veremos algumas das informações disponibilizadas por esses gestores
e para eles, dentro do Software I-Educar.
Como já dito anteriormente, servidor, segundo o software, são os docentes e
demais trabalhadores da instituição escolar, os quais estarão cadastrados no sistema
para seu gerenciamento.
Neste cadastro o usuário registrará todos os funcionários da rede municipal,
sejam eles servidores que utilizarão o próprio I-Educar ou o Diário online; ou
apenas servidores que serão gerenciados internamente pelo município. (IEDUCAR, 2019, online).

Podemos perceber que existem dois tipos de servidores descritos, os que
possuem acesso ao diário online e, assim, têm acesso para inserir informações nesse
recurso do software, e os que somente serão gerenciados por este, não tendo acesso
às suas informações de modo geral. Todos os servidores serão cadastrados como
pessoa físicas e, depois, direcionados ao item destinado.
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Informações como dados gerais, nome, sua carga horária, código do INEP e
disciplinas que desenvolve serão cadastrados nos dados de pessoa física. Ao serem
exportados para a aba de servidores, novos detalhes serão redigidos, como a
escolaridade sua matrícula, sua função e carga horária.
Quadro 4 – Opções de gerenciamento dos servidores
Opção

Como funciona?

Avaliação de
Desempenho

Nesta opção o usuário o gestor de educação poderá registrar
informações descritivas que possibilitam organizar a avaliação de
cada servidor. O cadastro funciona como uma espécie de livro de
registros para cada servidor.

Faltas/Atrasos

Nesta opção poderão ser registradas informações em relação às
faltas e atrasos dos servidores, com detalhes como data, horários, se
justificas ou não, dentre outros.

Alocar Servidor

Nesta opção o usuário poderá efetuar a alocação do servidor para o
turno de uma determinada escola. Ao abrir esta opção, poderão ser
visualizadas a carga horária total, o saldo disponível em horas e os
períodos e carga horária que já estão alocados e em qual escola
estão alocados.

Alterar Nível

Nesta opção o usuário poderá alterar o nível da Categoria de Níveis
do servidor, como por exemplo, no caso de progressões nas tabelas.

Substituir
Horário
Servidor

Nesta opção o usuário poderá selecionar outro servidor que
substituirá todos ou apenas alguns horários de aula do servidor atual.

Afastar
Servidor

Nesta opção, o usuário poderá executar o afastamento do servidor,
por algum motivo específico como licença prêmio, auxíliomaternidade, entre outros, selecionando neste momento cada
servidor que irá substituí-lo em cada horário que está sob sua
responsabilidade.

Vincular
professor a
turma

Nesta opção, o usuário poderá vincular o docente nas suas
respectivas turmas com finalidade de realizar a migração dessas
informações, as quais são exigidas anualmente pelo
Educacenso/INEP, ou utilização das mesmas no Diário online do
professor.
Fonte: I-EDUCAR (2019, online).

Essas informações serão inseridas e direcionadas para os gestores, que irão
ter o controle dos servidores e de sua vida funcional. No item avaliação de
desempenho ocorrerá um processo de parecer sobre esse servidor, articulado a suas
faltas, possíveis alterações de níveis, afastamentos, vínculos e desempenho durante
o período determinado pelo gestor, sendo que o servidor não cadastrado não terá
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acesso a essas informações, pois, como dito anteriormente, estas serão somente para
gerenciamento.
Também serão disponibilizadas informações sobre a função de cada servidor,
para a realização de um cadastro específico, atendendo a cada acesso. Informações
como, “relação às tabelas de progressão dos servidores, níveis, sub níveis e faixas
salariais, oriundas do plano de carreira ou estatuto do servidor” (I-EDUCAR, 2019,
online). Assim como o nível de formação acadêmica do servidor e seus registros de
afastamento justificados.
As configurações servem para, de modo geral, controlar as formas de acesso,
limites e possibilidades de cada indivíduo que faz parte do programa e desenvolver
atualizações e configurações de segurança.
Nesta seção apresentaremos como são configurados os usuários que podem
acessar o sistema e como podem ser atribuídas suas permissões, bloqueios
e demais configurações de segurança, assim como as demais ferrament as
gerenciais oferecidas pelo sistema (I-EDUCAR, 2019, online).

Esses recursos são desenvolvidos por alguns sujeitos que possuem acesso a
esse sistema de modo mais amplo, sendo definidos nas configurações. Cada usuário
possui um nível e/ou categoria de acesso e essa condição lhe dá determinadas
liberdades e/ou restrições dentro do software.
Quadro 5 – Categorias de tipos de usuários
Categoria

Como funciona?

Poliinstitucional

O nível 1, Poli institucional, tem acesso a qualquer funcionalidade
dos módulos Escola e Biblioteca para todas as instituições
(prefeituras) cadastradas no sistema.

Institucional

O nível 2, institucional, tem acesso às mesmas funcionalidades do
nível Poli-institucional, exceto o cadastro e exclusão do tipo de
usuário e o cadastro e exclusão de instituição.

Escola

O nível 3, Escola, tem acesso restrito as funcionalidades da(s)
escola(s) a qual o usuário for vinculado, respeitando também as
permissões definidas no cadastro de funcionários do módulo
Configurações.

Biblioteca

O nível 4, Biblioteca, tem acesso restrito as funcionalidades da (s)
biblioteca (s) da (s) escola (s) a qual o usuário for vinculado,
respeitando também as permissões definidas no cadastro de
funcionários do módulo Configurações.
Fonte: I-EDUCAR (2019, online).
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Os acessos seguem uma hierarquia constituída pelo software, a qual elenca
níveis de usabilidade de total abertura para contato somente à parte da biblioteca,
sendo que as demais informações permanecem restritas. O software não determina
a quem deva corresponder cada forma de acesso.
A autoria, os backups e a exportação de usuários são ferramentas
disponibilizadas para o gestor do software I-Educar. A autoria tem relação nas
alterações desenvolvidas durante o dia pelos demais usuários, que o gestor pode
acompanhar. O backup consiste em atualizações que estarão disponíveis para o
aperfeiçoamento do software. E a exportação de usuários é essa interligação que o
gestor pode estabelecer entre as informações dos sujeitos.
O manual do administrador é um documento criado com o intuito de orientar o
gestor do software em suas programações específicas. “Esta documentação tem o
intuito de instruir o(s) administrador(es) do I-Educar nas redes de ensino de modo a
tirar o maior proveito do sistema” (I-EDUCAR, 2019, online).
Nesse momento o I-Educar é instalado e inicia-se o seu uso, cadastrando-se
primeiramente a instituição, a qual terá acesso poli-institucional a todas as escolas da
Rede, normalmente atrelada à Secretaria de Educação.
Nesse cadastro é possível configurar os dados do município como: nome,
endereço, CEP, telefone e principalmente o campo Nome do Responsável,
pois nesse campo é armazenado o nome da Secretaria de Educação que
será exibido nos relatórios (I-EDUCAR, 2019, online).

Nesse momento deverão ser inseridos documentos padrões e demais
informações a serviço de nortear as ações desenvolvidas pelas escolas a partir dos
comandos da mantenedora. Esses documentos e configurações de instituição serão
base para as demais escolas cadastradas.
Os usuários serão cadastrados vinculados a uma forma de acesso, a qual dará
permissão e bloqueio para determinadas funções dentro do software. Essas garantem
um nível hierárquico, segundo o site, para determinadas funcionalidades.
Ao se cadastrar, cada pessoa terá um tipo de acesso e isso permitirá que possa
ou não acessar determinadas funções do software. Geralmente, à mantenedora é
atribuído o usuário poli-institucional, que possui acesso pleno. O institucional é
destinado a gestores escolares, o escolar aos servidores que devem preencher os
diários eletrônicos e, aos demais, somente o acesso à biblioteca é liberado.
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O administrador terá a função de cadastrar os cursos, os quais serão
desenvolvidos durante o ano. O curso corresponde às etapas da educação que a
instituição irá oferecer no ano mencionado. Esse curso tem como detalhamento as
informações que serão disponibilizadas nos seguintes itens: “quantidade de etapas,
hora/falta, carga horária e padrão hora escolar.
As etapas são as configurações dos períodos de avaliação, semestral,
trimestral e ou bimestral. O ano letivo corresponde ao ano de vigência desse curso,
sendo possível ter acesso também aos históricos de anos anteriores.
A configuração das escolas compreende o cadastro das instituições que
compõem a rede de ensino. Cada uma com seu endereço de localização e dados de
contato.

Juntamente

com isso serão cadastrados os anos

letivos,

vistos

anteriormente, aos quais os cadastros de usuários poli-institucionais terão acesso.
Como já citado anteriormente, a avaliação é um período determinado, aqui
nomeado de etapa, em que se realiza um acompanhamento e se tem um medidor
sobre os processos de aprendizagem decorridos neste espaço de tempo.
Nesta seção apresentaremos as formas como sistema efetua a avaliação dos
alunos, quais os tipos e regras de avaliações possíveis e as formas de se
configurar estas regras. Todos os cadastros das regras de avaliaç ão
necessitam de permissão de administrador, pois são configuradas em nível
de instituição (prefeitura), ou seja, as regras se aplicam a todas as escolas
da rede de ensino (I-EDUCAR, 2019, online).

As regras, como já citado neste trabalho, se baseiam em duas formas de
avaliação, numéricas e conceitual. A conceitual deve ter uma relação de peso
quantitativo para que o software possa realizar o cálculo. Para além disso, são
necessárias formas de arredondamento com regras de cálculos e elementos
matemáticos específicos do I-Educar.
As séries serão cadastradas por administradores do software e são as
séries/anos que compõem o ano letivo. Essa configuração é padrão em toda a rede,
que oferecerá as determinadas para escolas selecionadas e direcionadas. A
instituição somente poderá configurar questões específicas como os horários de
início, término e intervalos, assim como cursos e séries específicas.
Nesse espaço serão cadastradas as disciplinas que irão compor o ano letivo,
como já citado anteriormente, assim como os casos de dispensa de matrícula e as
especificidades da disciplina disponibilizada.
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Os dados informados serão sempre respectivos ao ano anterior. O próprio
software tem uma ligação com o Censo Escolar, no qual existe a articulação das
informações através da exportação e importação das informações necessárias.
Esse recurso não se torna acessível a todos. Segundo o site, “O usuário precisa
ter um perfil Administrador (nível super-usuário) para poder visualizar a opção de
Exportação” (I-EDUCAR, 2019, online).
Os desenvolvedores são projetistas que contribuem nas melhorias do software
I-Educar a partir da interação com as comunidades disponíveis no site. A
documentação será organizada em três segmentos, como já vimos anteriormente,
documentos de usuário, de administradores e de desenvolvedores.
Documentação para Administrador:
O Administrador será o perfil que vai administrar o software, definindo regras
de negócio e auxiliando os usuários finais, tendo uma figura próxima da
Secretaria de Educação ou áreas similares.
Documentação para Usuário:
Usuário tem o perfil de utilização mais vasto do software, com figuras como
secretário de escola e professor.
Documentação de Desenvolvedor:
Perfil de Desenvolvedor envolve pessoas com visão sistêmica, sejam com
conhecimentos técnicos ou não, que possam apoiar na evolução do projeto
(I-EDUCAR, 2019, online).

Esses perfis de usuários possibilitam que se entenda melhor as suas funções
e atribuições dentro do software. O administrador, como já dito, terá a função de
coordenar as atividades dos usuários do software. Os usuários deverão alimentar de
informações o I-Educar e, os desenvolvedores, serão direcionados a desenvolver
melhorias nesse recurso.
Para desenvolver o projeto de melhorias, o software utiliza o recurso Open
Source Docusaurus, um documento com código fonte aberto e de fácil acesso ao
GitHub, o qual seria seu repositório,
A documentação será feita utilizando o projeto Open Source Docusaurus ,
para facilitar construção, qualidade e diminuir a necessidade de
conhecimentos técnicos (I-EDUCAR, 2019, online).

A ênfase nesse recurso está em sua versão online e gratuita. Além disso,
oferece a tradução para o português e também é de fácil acesso a todos. No site,
ainda encontramos um manual passo a passo de como criar os projetos.
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As documentações, assim como o software em si, estão abertas a atualizações
constantemente.

Para tal, desenvolveram uma série de padrões para essa

colaboração.

4.2

O PORTAL DO SOFTWARE PÚBLICO BRASILEIRO

A ideia de software público no Brasil surge em meados dos anos 1990, tal qual
o portal do Software Público Brasileiro. Esse conceito iniciou a sua discussão em
1995, pelas empresas estatais de tecnologia com o intuito de facilitar os processos
governamentais, possibilitando que todos os setores dessa esfera pudessem ter
acesso ao mesmo recurso.
Ainda segundo o Portal, em 1998 e 2001, virada de século, ocorre a grande
expansão de softwares livres (SOFTWARE..., 2012) e uma grande colaboração com
o modelo público já existente, dando margem à criação de ferramentas mais amplas
para a utilização de todos.
Conforme o livreto Software Público Brasileiro: Perspectiva Sistêmica (2012), o
portal do Software público foi criado em 12 de abril de 2007, com o objetivo de
armazenamento e compartilhamento de softwares livres e públicos, os quais
racionalizam os gastos e ampliam possibilidades de acesso a recursos tecnológicos
a todos 17 . Para além de seu objetivo central, este possui espaços de discussão,
interlocução com diversas redes sociais, espaço para desenvolvimento colaborativo e
permite uma navegação transparente e intuitiva.
Esse projeto é coordenado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão (MPOG), por meio da SLTI (Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação). Segundo o livreto, seu início se deu em 2006, quando o governo federal
incentivou a construção de softwares livres como alternativas mais viáveis de acesso,
a partir de políticas públicas. Um exemplo dessas políticas foi o Configurador
Automático e Coletor de Informações Computacionais (CACIC)18.

17

Informações retiradas do Portal do Software Público Brasileiro (2014).

18

O CACIC é um sistema baseado em agentes que é capaz de obter um diagnóstico preciso do
parque computacional e fornecer informações de diversos tipos de dispositivos e softwares
presentes em um computador. Disponível em: <https://softwarepublico.gov.br/social/cacic>. Acesso
em: 14 mar. 2019.
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Conforme exposto no Portal Software Público Brasileiro, este é composto por
alguns recursos, sendo eles espaços de discussão, com listas, vínculo com redes
sociais, e-Portfólios, programação, galeria de fotos e demais funções que envolvam
trocas de informações e publicidade. Esse portal também possui GitLab, em que
podem ser encontradas suas programações e propostas de desenvolvimentos e
portfólios de seus desenvolvedores, além de um design intuitivo, com fácil busca e
autenticidade.
De acordo com Cardoso Junior (2012), o Portal do software público brasileiro é
mais do que um repositório, ele é definido como um ecossistema digital, conceito que
está definido como
No contexto do SPB, ecossistema assume um conceito diferente, uma vez
que, embora a realização de negócios também esteja inserida entre seus
objetivos, seu principal foco está na melhoria da Gestão pública e no acesso
público ao conhecimento de TI, direcionados para o desenvolvim ent o
sustentável do país (CARDOSO Jr., apud SOFTWARE..., 2012, p. 7).

Segundo Cardoso Jr. (2012), múltiplos sujeitos compõem esse ecossistema,
sendo eles a comunidade de desenvolvedores, o setor empresarial, prestadores de
serviços, usuários das soluções, organizações políticas, usuários da prática. Esses
usuários pertencem a grupos, denominados de comunidades, segundo o Portal,
sendo que os diferentes sujeitos participam de várias comunidades. O autor ainda
conclui dizendo que as principais características que o leva a ser um ecossistema são:
descentralização, auto-organização e retroalimentação oriundas das comunidades
virtuais e usuários.
Freitas define o Portal do Software Público com uma lógica distinta a de
Cardoso Jr., segundo ela
O espaço do Portal do Software Público Brasileiro constitui-se campo
específico em que lógicas da arena pública mesclam-se a lógicas distintas de
ação do setor privado. Organizações que participam de movimentos sociais
e políticos, com o interesse de disseminar o conceito da produção
compartilhada de conhecimento a partir do uso do software livre e público,
atuam em parcerias com outras organizações, com práticas e interesses
diferentes, sendo estes, muitas vezes, precipuamente econômicos
(FREITAS, 2012, p. 101).

Conforme Relatório de Avaliação por Área de Gestão Nº 4 - Software Público
Brasileiro e Catálogo de Software do SISP, emitidos pela República Federativa do
Brasil - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno, em
maio de 2015, os objetivos do Portal do Software Público Brasileiro são:
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Economia de Recursos, uma vez que o Portal reduz os esforços de
desenvolvimento de novos softwares e permite o aproveitamento de
códigos estáveis já existentes, economizando tempo de produção e
evitando a sobreposição de investimentos;
Independência de Fornecedores, pois, ao adotar o modelo de software
livre – que permite o acesso e a modificação do código fonte por qualquer
pessoa –, as Unidades evitam a dependência em relação aos
fornecedores especializados. Dessa forma, a qualquer momento, pode
ser realizada uma licitação envolvendo contratação de empresa distinta
daquela responsável pelo desenvolvimento original do software.
Segurança, pois os softwares de licença livre, por terem seu código fonte
aberto, atendem ao princípio da transparência e permitem auditoria
completa, tornando possível a retirada de trechos duvidosos ou qualquer
falha que possa comprometer a segurança da solução;
Compartilhamento do Conhecimento, visto que o Portal integra
desenvolvedores, usuários e prestadores de serviço em torno do
desenvolvimento e aprimoramento de soluções de TI. Por meio das
comunidades virtuais criadas no Portal, é possível o compartilhament o
de conhecimento e informação entre os três níveis do governo e a
sociedade (BRASIL, 2015, p. 11).

Para que isso ocorra, conforme seu site, há uma infinidade de softwares no
catálogo, com diferentes funcionalidades e objetivos, possibilitando que diversos
setores da sociedade possam se utilizar desses recursos. Poderemos observar, no
Anexo B, a partir de uma tabela, quais os softwares disponíveis e suas
funcionalidades.
Atualmente, o uso desse software está regulamentado pela portaria n. 46 de 28
de setembro de 2016 (BRASIL, 2016), que dispõe sobre os procedimentos para o
desenvolvimento, a disponibilização e o emprego do Software Público Brasileiro.
Dispõe também sobre os principais requisitos a serem obedecidos pelos softwares
disponíveis, como: colaborador que contribui ao longo do tempo útil da ferramenta; o
coordenador de comunidade, que tem o propósito de dialogar entre as comunidades
e a coordenação do portal; comunidade moderada, que consiste nos grupos de
discussão criados por seus coordenadores; ofertante de software ou Projeto de
Software condizente à pessoa ou empresa pública ou privada que tenha aderido ao
programa; projeto de software, que são as propostas para agregar ao Portal; software
derivado, que advém do que já está disponível; software do governo, cujo proprietário
é o governo

e Software

Livre, que

permite aos seus usuários

acesso,

compartilhamento, aperfeiçoamento e adaptação conforme suas necessidades.
O Artigo 3º da portaria n. 46 (BRASIL, 2016) enfatiza que somente serão tidos
como softwares livres e públicos os que estiverem disponíveis no portal. E, para que
essa disponibilidade ocorra, é necessário que:
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Art. 4º São requisitos para a disponibilização de software no Portal do
Software Público Brasileiro:
I - Ser Software Livre com código fonte licenciado sob um ou mais modelos
de licença livre compatíveis com GNU GPL (Licença Pública Geral), ou algum
outro modelo de licença livre a ser aprovado pela Secretaria de Tecnologia
da Informação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão STI/MP;
II - Utilização de modelo de licença livre compatível com a Creative Commons
CC-BY-SA 3.0 BR, ou posterior, em relação à proteção das imagens
utilizadas, documentação e demais artefatos associados ao Software Público,
ou algum outro modelo de licença livre a ser aprovado pela STI/MP;
III - declaração, pelo ofertante, de que o software está em produção e que
existe versão que possibilita a sua instalação, utilização e evolução em um
ambiente de produção;
IV - Existência de arquivo de instalação automatizada ou manual de
instalação atualizado que contenha, no mínimo, as informações elencadas
em manual disponibilizado pela Coordenação do Portal do Software Público
Brasileiro, permitindo ao usuário instalar o software sem o auxílio de seu
ofertante;
V - Armazenamento da última versão estável do código-fonte e demais
componentes do software no repositório oficial do Portal do Software Público;
VI - existência de todos os scripts e documentos de arquitetura necessários
à correta instalação, utilização, evolução e aprimoramento do software, tais
como scripts de configuração, de criação e carga inicial de banco de dados,
modelos e dicionário de dados (BRASIL, 2016, p. 3).

Segundo essa portaria, estes devem ser os componentes técnicos disponíveis
ao desenvolvimento de um Software Público Brasileiro. O Portal possui também
algumas características específicas, as quais respaldam os softwares produzidos,
sendo estas regulamentadas pelo artigo 8º, que designa “[...] a plataforma tecnológica
pública oficial para a disponibilização, compartilhamento e o desenvolvimento de
Software Público Brasileiro e Projetos de Software”. E o 9º Artigo garante a gratuidade
e contribuição para a administração pública.
O documento também aponta os serviços que podem estar associados ao
Portal de Software Público brasileiro: tais como a página de software, a página de
comunidade, wiki 19 , bloco de notícias, lista de discussão, fórum, ferramentas de
controle, erro, evolução, repositório e avaliação e demais serviços que possam ser
integrados. Podemos observar, na portaria aqui referida, alguns aspectos a serem
considerados, como o que aparece no artigo 12º
Quando comprovados os benefícios para a administração pública, também
poderão ser compartilhados no Portal do Software Público Brasileiro, sob a
19

Wiki é um conceito que se utiliza no âmbito da Internet para fazer referência às páginas web cujos
conteúdos podem ser editados por múltiplos utilizadores através de qualquer navegador. Essas
páginas, por conseguinte, são desenvolvidas a partir da colaboração dos internautas, os quais
podem adicionar, modificar ou eliminar informação. Disponível em: <https://conceito.de/wiki>.
Acesso em: 28 ago. 2019.
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designação Software de Governo, softwares que não atendam aos requisitos
descritos no art. 4º desta Portaria (BRASIL, 2016, p. 4).

Esse artigo vem seguido de uma série de especificações, como, no caso, de
que as regras de compartilhamento serão definidas por seu ofertante, restrições ao
uso, qualificação e distribuições, que serão determinadas entre os seus projetistas e
os órgãos que o utilizam e serão utilizadas em espaços governamentais, atendendo
às suas necessidades, segundo a portaria.
Os artigos 13º e 14º são correspondentes às coordenações das comunidades
virtuais e às atribuições de seus coordenadores. Esses coordenadores são membros
indicados pela Coordenação do Portal de Software público Brasileiro. Suas atribuições
consistem em mediar os diálogos entre a coordenação do portal e as comunidades.
Eles têm a função de analisar e compartilhar as discussões em torno de melhorias e
versões dos softwares disponíveis, atualizar e fiscalizar os repositórios e fóruns de
discussão, permitir ou não colaboradores.
Do artigo 15º ao 18º há definições em torno da Coordenação do Software
público Brasileiro e suas atribuições. Esta poderá disponibilizar os projetos de
software de diferentes órgãos da administração pública, assim como avaliar e
credenciar esses projetos. Suas atribuições são:
Art. 18. São atribuições da Coordenação do Portal do Software Público
Brasileiro:
I - Propor e implementar as políticas, diretrizes e normas relativas a Software
Público Brasileiro;
II - Prezar pela estabilidade e confiabilidade do Portal;
III - promover o intercâmbio de conhecimentos entre os membros das
comunidades virtuais do Portal e orientá-los sobre as políticas, diretrizes e
normas relativas a Software Público Brasileiro, Projeto de Software e
Software de Governo;
IV - Acompanhar e avaliar os resultados da implantação dos softwares
disponibilizados no Portal em órgãos e entidades da administração pública;
V - Divulgar trabalhos e ações em prol do Software Público Brasileiro e de
Projetos de Software;
VI - Incentivar iniciativas relacionadas ao desenvolvimento colaborativo de
Software Público Brasileiro;
VII - dirimir eventuais conflitos entre os utilizadores do Portal;
VIII - tomar as providências que julgar cabíveis quando identificado o
descumprimento dos termos de uso do referido Portal ou algum uso indevido
não previsto;
IX - Decidir sobre a disponibilização de Software Público Brasileiro, Projeto
de Software e Software de Governo no Portal;
X - Realizar processo de curadoria nos softwares do Portal, estimulando a
continuidade e o atendimento aos princípios e objetivos referendados por
esta Portaria;
XI - disponibilizar, no Portal, pelo menos, uma página de software e uma
comunidade para cada Software Público Brasileiro (BRASIL, 2016, p. 6).
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As considerações finais delimitam que a coordenação definirá sua agenda de
trabalho, assim como as questões ausentes na portaria.
Consideramos importante salientar que todas as considerações abordadas
aqui são retiradas da Portaria n. 46, de 28 de setembro de 2016, e que os membros
que compõem a Coordenação do Portal de Software Público Brasileiro 20 são
integrantes do MPOG (Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão), MCTI
(Ministério da Ciências, Tecnologias, Inovações e Comunicações), MDIC (Ministério
do

Desenvolvimento,

Indústria

e

Comércio)

e

também

da

Associação

Brasileira de Empresas de Pesquisa (Abep).

4.3

PORTABILIS

A empresa Portabilis, parceira do Portal do Software Público e projetista e
coordenadora do I-Educar, é definida, segundo seu site, como uma empresa startup21
de tecnologia, a qual se propõe a auxiliar os municípios com soluções em tecnologia,
para promover políticas públicas de qualidade para a educação e de assistência
social. Conforme essa definição, a empresa divulga, como sua missão, “[...]
potencializar o uso de tecnologia e dados nas políticas públicas para que possamos
construir um país mais justo e com menos desigualdade social” (PORTABILIS, 2019,
online). Dessa maneira, a empresa se define como
Somos especialistas nestas áreas e focamos nelas pois acreditamos que ao
lidar com as populações vulneráveis, garantir direitos, equidade e acesso a
uma educação
pública
de qualidade,
conseguiremos
alcançar
desenvolvimento econômico e social e materializar o país que queremos
(PORTABILIS, 2019, online).

Conforme o seu site, com o objetivo central de aumentar o capital tecnológico
do País, a empresa investe em softwares livres, pois seu maior foco é na qualidade e
não nos códigos e formatos de licenças com restrição de acesso. Isso para que, por
meio da Portabilis, empresas privadas e entidades públicas, como federação, estados

20

Disponível
em:
<http://www.planejamento.gov.br/assuntos/logistica-e-tecnologia- da informacao/noticias/evento-celebra-cinco-anos-do-portal-do-soft ware>. Acesso em: 05 ago. 2019.

21

Startup: Significava um grupo de pessoas trabalhando com uma ideia diferente que,
aparentemente, poderia fazer dinheiro. Além disso, startup sempre foi sinônimo de iniciar uma
empresa e colocá-la em funcionamento. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/pme/o-que-euma-startup/>. Acesso em: 31 mar. 2019.
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e municípios, possam adquirir tecnologia de mesma qualidade, se apropriando,
aprendendo e evoluindo a partir desta.
Ainda em seu site, a empresa divulga a parceria com mais de 100 cidades, com
mais de 300 mil alunos, 20 mil professores, que impactam positivamente mais de 50
mil famílias. Dando destaque, principalmente, às cidades de: Ipiranga do Piauí (PI),
Paragominas (PA), São Pedro da Água Branca (MA), Parauapebas (PA), Lucas do
Rio Verde (MT), Balneário Camboriú (SC), Monte Alegre (RN), Presidente Kennedy
(ES), Resende (RJ), Criciúma (SC) e São Miguel dos Campos (AL).
Para além das cidades, o site apresenta três organizações que a Portabilis
apoia tecnologicamente. Estas seriam, a Fundação Negro Amor22, na Bahia, a AMAREC 23, em Santa Catarina, e o Bairro da Juventude24, em Santa Catarina, além de
estar em um percentual de escolas através do I-Educar e de espaços de assistência
social por meio do Portabilis SAS.
Além do Software I-Educar, a Portabilis também tem como produto de seu
trabalho o Portabilis SAS, que seria, segundo o site, um software que auxilia e
dinamiza as funções das equipes de assistência social, integrando informações,
possibilitando uma Gestão menos burocrática e mais inteligente nos centros de
assistência social dos municípios.
Os principais recursos desse software seriam, segundo o site da Portabilis, o
atendimento mais inteligente, integração com demais sistemas de assistência
municipais, indicadores e gráficos em tempo real, controle de atividades coletivas,
confiança no envio de relatórios e seus indicadores, acompanhamento e controle de
metas, acompanhamento de programas habitacionais, dados territoriais, controle de
benefícios eventuais, personalização de instrumento técnicos e exportação de dados.
Apesar desses benefícios, segundo a Portabilis, esta oferece ainda nesse
software serviços espaciais: a empresa garante a adoção, implementação e
22

23

24

A Fundação Negro Amor (FNA) é uma instituição privada, sem fins lucrativos, criada em 2006 e tem
como missão contribuir para que populações afrodescendentes historicamente excluídas
conquistem direitos políticos, sociais e culturais e construam a cidadania. Disponível em:
<http://www.fundacaonegroamor.org.br/a-fundacao/>. Acesso em: 31 mar. 2019.
AMA-REC/SC Associação de Pais e Amigos dos Autistas da Região Carbonífera de Santa Catarina.
Disponível em: <https://autismo.institutopensi.org.br/instituicoes/ama-recsc-associacao-de-pais -e amigos-dos-autistas-da-regiao-carbonifera-de-santa-catarina/>. Acesso em: 31 mar. 2019.
O Bairro da Juventude oferece para a comunidade sul catarinense uma política inclusiva voltada à
responsabilidade social e pautada pela defesa, proteção e promoção dos direitos da criança e dos jovens,
o que nos motiva a perseguir a qualidade no ensino, buscando sempre servir como modelo nacional.
Disponível em: <http://www.bairrodajuventude.org.br/index.php/?m=not&per_page=16#PG11>. Acesso
em: 31 jan. 2019.
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configuração tranquila e de acordo com a realidade local e se disponibiliza para
solucionar problemas e auxiliar nas dúvidas, na evolução constante do produto,
disponibilidade e segurança nas informações contidas no recurso.
A Portabilis, em seu site, divulga um espaço designado Parceiros da Portabilis,
no qual apresenta parcerias de diferentes setores da sociedade, como é o caso do
governo federal. Esses vínculos se dão por meio do Ministério do Planejamento e do
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), a academia,
por meio do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul (IFMS) e da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), uma organização sem fins lucrativos, a Fundação
Lemann 25 , e a iniciativa privada, representada por eles mesmos, a Portabilis
Tecnologia.
A Fundação Lemann é uma organização sem fins lucrativos, conforme seu site,
que trabalha juntamente com o governo em prol de uma educação pública de
qualidade para todos. Seus parceiros correalizadores e seus parceiros participantes
podem ser identificados no Apêndice A.
Essas parcerias, segundo o site da Portabilis, são motivo de destaque perante
o governo federal, pois todas essas instituições vinculadas à Portabilis têm o objetivo
comum de “transformar o país por meio da educação”. Para que se alcance esse
objetivo, a empresa apresenta a proposta de expandir o Software público I-Educar
para todo o País, como garantia para essa transformação, segundo seu entendimento.

4.3.1 I-Educar segundo a Portabilis

O Software em análise neste trabalho é o I-Educar, já detalhado anteriormente,
porém, agora falamos em Portabilis e qual a visão que esta empresa expõe em seu
site sobre o software. Primeiramente, ela o define como um software de Gestão
escolar por meio de dados. Após essa definição, apresenta seus benefícios, que são,

25

Somos uma organização familiar, sem fins lucrativos, e atuamos sempre em parceria com Governos
e outras entidades da sociedade civil, de maneira plural, inclusiva e buscando caminhos que
funcionem
na
escala
dos
desafios
do
Brasil.
Disponível
em:
<https://fundacaolemann.org.br/somos>. Acesso em: 31 mar. 2019.
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Quadro 6 – Benefícios do I-Educar segundo a Portabilis
Para o professor

Para a secretaria
da escola

Para a Secretaria
de Educação

Para o Técnico de
TI

O diário eletrônico
no bolso do
professor

Acesso fácil e
rápido às
informações

Tecnologia que
descomplica a
Gestão

O Software Livre
para a Gestão
Escolar

Apoio à Gestão da
sala de aula

Fácil acesso das
informações do dia
a dia escolar
Emissão de
documentos com
mais agilidade

Transparência na
Gestão escolar

Solução de baixo
custo com time de
especialistas

Acompanhamento
da vida escolar do
aluno
Ferramentas para
controle de
frequência e diário
de classe

Tempo de
gerenciamento dos
processos
otimizados

Integração em um
clique com o Censo Gestão guiada por
Escolar
dados pedagógicos

Autonomia para
desenvolvimento e
manutenção
Dados
armazenados com
segurança e
backups diários

Fonte: Portabilis (2019).

Segundo o site da empresa, seus principais recursos são: ser totalmente online,
dessa forma possui as informações em tempo real, articulado com o senso
escolar/INEP, com sistema de avaliação flexível, possibilita a Gestão de servidores,
quadro de horários, transporte escolar e biblioteca. Além de fornecer relatórios e
indicadores das instituições e rede.
Foi divulgado, no início de 2019, no site da startup, o diário docente, no qual,
via aplicativos de telefone celular, o professor poderá desenvolver seu plano de aula.
Segundo a Portabilis, “Ajuda os professores a focarem nos alunos ao invés de se
preocuparem com a burocracia” (PORTABILIS, 2019). Esse aplicativo possui recursos
como

planejamento

e

avaliação,

registro

de

conteúdo

e

observações

e

acompanhamento de frequência.
Nessa página a empresa divulga pacotes para a compra do software pelos
municípios. São dois pacotes: o primeiro é a versão comunidade, o qual é pensado
para redes pequenas e escolas de rede privada; e, o segundo, o PortabilisPro,
projetado para Redes de médio e pequeno porte que buscam atendimento
especializado, não informando valores.
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Quadro 7 – Pacotes oferecidos pelo Portabilis em relação ao I-Educar
Versão comunidade

PortabilisPro














Incluso I-Educar Comunidade;
Pacote de relatórios comunidade;
Implantação e treinamento on-line
Importação e exportação do Censo
Escolar/INEP;
Suporte por E-mail;
Sem limites de escolas ou usuários;







Incluso I-Educar Comunidade;
Pacote de relatórios comunidade;
Implantação e treinamento on-line
Importação e exportação do Censo
Escolar/INEP;
Suporte por E-mail;
Sem limites de escolas ou usuários;
Diário Eletrônico do professor;
Pré-matrícula online.
Pacote de Relatórios Portabilis;

Fonte: Portabilis (2019).

Abaixo dessa tabela, a empresa Portabilis divulga itens que ambos os pacotes
possuem. Como é o caso de aquisição, a empresa garante total tranquilidade na
adoção, desenvolvendo-a

de maneira adequada a cada realidade. Divulga a

possibilidade de seus usuários terem voz a partir de participação ativa nas melhorias,
oferecem atualização rápidas e confortáveis a seus usuários, auxílio na resolução de
problemas e dúvidas, propõe avaliação constante por seus usuários e a garantia de
segurança nos dados e disponibilidade do sistema.

4.3.2 Notícias referentes à Portabilis e seus projetos

Em seu site, a Portabilis divulga algumas notícias que colocam a empresa em
destaque na mídia, como é o caso da reportagem intitulada: Monte Alegre (RN)
economiza R$ 2,4 milhões por ano com uso de software público26, na qual relata o
caso da cidade em questão, que, com a ajuda do software conseguiu organizar o
quadro professor aluno, realocando e atendendo as maiores demandas dos
educandos da cidade, gerando uma economia de 22% na folha de pagamento de
servidores municipais.

26

Reportagem na íntegra disponível em: <http://www.planejamento.gov. br/assuntos/programa- de investimento-em-logistica-pil/noticias/monte-alegre-rn-economiza-r-2-4-milhoes-por-ano-com-usode-software-publico>. Acesso em: 31 mar. 2019.
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Outro artigo em destaque no site da empresa é intitulado: Por meio da
tecnologia, a Portabilis, de Içara, quer mudar a Gestão escolar pública no Brasil 27.
Essa reportagem aborda como o proprietário da Portabilis iniciou a sua trajetória a
partir da criação do I-Educar e Portabilis SAS e como estabeleceu vínculo com a
Fundação Lemann, desde 2018, pois ambas possuem objetivos comuns, como o de
transformar o País através da educação. Essa empresa, em parceria com a Portabilis,
instaurou o diário do Professor, o qual será lançado em maio de 2019.
Tem destaque, também no site da Portabilis, a notícia de título: Município de
Caçador (SC) informatiza Gestão escolar28. A reportagem enfatiza a implementação,
desde 2015, do Software I-Educar, o qual gerou uma economia de R$ 250 mil por ano,
pois, antes da adesão ao I-Educar, o município utilizava um software de Gestão
escolar pago. Nesse artigo consta somente essa informação, sem levar em
consideração demais indicadores desde sua implementação.
Mais um artigo de destaque no site da Portabilis é intitulado como: DF
economiza R$ 91 milhões com software público29. Nessa reportagem destaca-se uma
pesquisa entre a aquisição e manutenção de um software de Gestão privado e a
aquisição e manutenção do Software público I-Educar, gerando, desde 2012, ano de
sua implementação, uma economia de 91 milhões de reais. Para além disso, segundo
a responsável pelo software no município, este permite maior clareza da situação de
cada aluno e das instituições de ensino em geral.

27

Artigo na íntegra disponível em: <https://scinova.com.br/por-meio-da-tecnologia-portabilis-de-ica ra quer-mudar-gestao-escolar-publica-no-brasil/>. Acesso em: 31 mar. 2019.

28

Artigo na íntegra disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/assuntos/logistica-e-tecnologia-dainformacao/noticias/municipio-de-cacador-sc-informatiza-gestao-escolar>. Acesso em: 31 mar. 2019.
Artigo na íntegra disponível em: <http://www.brasil.gov.br/noticias/emprego-e-previdencia/2015/04/dfeconomiza-r-91-milhoes-com-software-publico>. Acesso em: 31 mar. 2019.
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5

ANÁLISES DO SOFTWARE I-EDUCAR: INSERÇÃO POLÍTICOPEDAGÓGICA NO CONTEXTO DA TECNOLOGIA NA GESTÃO
EDUCACIONAL

Ao desenvolver a descrição do objeto I-Educar, com base nas discussões
teóricas aqui expressas, uma análise do conteúdo e documentos publicados pelo
Software. Este estudo está pautado em questões, como já dito anteriormente, no
capítulo metodológico, que se relacionam à práxis (relação entre teoria e prática),
buscando responder o problema central deste trabalho.
Como hipótese inicial, temos a seguinte questão: A tecnologia não é neutra, ela
possui uma inferência nos processos que desenvolve. E a Gestão educacional, que
utiliza tecnologia, possui características

específicas, dotadas

de limites e

possibilidades para o processo de qualificação.
Nesse parágrafo, construído

como hipótese deste trabalho. A primeira

colocação é referente ao fato de a tecnologia não ser neutra. Ao analisar o nosso
referencial teórico aqui desenvolvido, abordamos que a tecnologia é um meio e este
meio não é neutro.
Em segundo lugar, temos que considerar que a tecnologia, como meio para a
Gestão educacional, possui interferências, limites e possibilidades, nessa interação,
que influenciam diretamente o processo de qualificação da Gestão educacional.
Sendo assim, desmembraremos algumas questões importantes abarcadas neste
trabalho, que darão suporte a um entendimento

mais amplo dos limites e

possibilidades da inferência da tecnologia na Gestão educacional.
O primeiro ponto de análise, assim como está organizada nesta dissertação,
será, como é entendido o contexto social e escolar dentro da lógica do Software.
Entendemos que essa inferência, que se realiza na Gestão educacional, é
consequência de uma série de fatores presentes na sociedade em Rede, a qual
organiza a sociedade em redes de relações, interligada por nós econômicos centrais,
os quais influenciam todos os demais setores da sociedade civil.
Partindo da sociedade organizada por Redes, devemos entender a rede de
relações estabelecidas pela I-Educar e as instituições ligadas a ele, por meio do Portal
do Software Público Brasileiro e Portabilis, suas maiores influências e seus parceiros
e corresponsáveis (ver o Apêndice A).
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O Mapa mental, que consta no Apêndice A desta dissertação, demonstra
claramente os “nós” de ligação em que o I-Educar está inserido. Fica bem nítido que
esse software integra uma Sociedade em Rede, com a presença de nomes de
grandes investidores econômicos nacionais e internacionais, como parceiros e
corresponsáveis, e ações das empresas responsáveis pela implementação e
manutenção do objeto em estudo.
As relações ali estabelecidas são relacionadas à lógica da sociedade em Rede,
de pontos econômicos centrais, os quais influenciam os demais segmentos. Com IEducar não ocorre diferente. Esse mapa claramente demonstra essa inserção, nos
levando a questionar quais os objetivos desses “nós” econômicos e empresariais
dentro de uma proposta de educação com qualidade social, como declara a Fundação
Lemann, parceira direta da Portabilis.
Isso gera uma construção de objetivos controversa, afinal, como já citamos em
Paro (2010b)
Embora propugnando pela aplicação da administração de empresas na
escola, a maioria dos teóricos da Administração Escolar não veem uma
identidade absoluta entre a empresa e a escola, identificando, nesta,
características específicas que precisam ser levadas na devida conta (PARO,
2010b, p. 189).

Essas características específicas se enquadram nos objetivos e fins da
educação em contraponto aos das empresas. Por um lado, a escola deve visar a
educação de qualidade social da educação, já discutida anteriormente, e a empresa,
por si só, visa lucro, acumulação de capital, compreendendo-se, assim, contrária ao
objetivo central da instituição escolar.
Essa contradição também está presente ao analisarmos e entendermos o
contexto, realizarmos uma leitura de realidade com base na educação e na economia.
Uma vez que a educação vise a qualidade social, esta entende a educação como
apropriação da cultura. Portanto, não analisar o contexto remete a uma não
compreensão do sujeito social. Já a economia não possui esse olhar sobre o processo
de formação, analisando e com foco direto no fim e não no seu desenvolvimento.
Em análise do software, há espaço de endereçamento, que apresenta dados
sobre o endereço da escola, mas em nenhum momento a descrição desse local.
Assim como no cadastro dos alunos, professores e demais pessoas físicas e jurídicas
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cadastradas, somente

há

a opção

de preenchimento

do endereço

para

correspondência, sendo opcional a descrição do meio onde vivem.
Em seu site, essa preocupação também não está visível. Assim como, em
estudo do portal do software público e na portaria n. 46 de 28 de setembro de 2016,
não consta análise de contexto para a avaliação desses softwares. Mesmo nos
remetendo à Portabilis, que implementa o I-Educar, realiza a formação e manutenção
para sua utilização, esta, em momento algum compreende uma consideração ao
contexto local, para ver se as demandas do I-Educar se adaptam à necessidade ali
exposta.
Essa questão nos remete à gestão que utiliza esse software, para a qual
podemos utilizar as palavras de Vieira (2013), que colaboram com o entendimento de
que, apesar de o software não compreender o contexto no qual esse aluno está
inserido, isso deveria ser uma preocupação dos gestores que o utilizam
Computadores podem ser grandes aliados dos gestores na transformação de
dados em informações. No entanto, raramente podem ajudá-los no que se
refere ao contexto que permite dar um sentido aos dados; ficam também para
nós a função de definir os aspectos relativos à categorização, ao cálculo e à
condensação dos dados [...] A capacidade de transformar informação em
conhecimento não pode ser realizada por uma máquina, sem a interferênc ia
da mente humana, isto é, tal capacidade é exclusivamente humana (VIEIRA ,
2013, p. 3-4).

Essa possibilidade de inserção ajudaria seus usuários, de modo que o software
poderia ter mais elementos de auxílio aos sujeitos, pois entenderia melhor seus alunos
e comunidade escolar.
Uma vez que a compreensão do sujeito feita pelo software é rasa, em relação
ao que deveria existir entre gestão e software, a fim de que se abrangesse o maior
número de informações cabíveis nessa ferramenta, temos que considerar que o
recurso de identificação dos sujeitos possui limites, o qual é atribuído em parte pelo
software e outra parte pela gestão da instituição. Sendo assim, é interessante
pensarmos como os sujeitos são apresentados dentro do manual de instruções do
software.
A forma como os sujeitos são apresentados pelo manual de instruções é como
alunos, servidores e os demais membros da comunidade escolar, simplesmente
cadastrados como pessoas físicas, sem informações detalhadas. No caso dos alunos
e servidores existem abas específicas, na qual constam dados e informações desses
dois grupos.
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Referente aos alunos, a sua identificação ocorre através de códigos, um
fornecido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP), vinculado ao censo escolar, e outro designado pelo software I-Educar. Esses
códigos irão conter informações como o nome do aluno, nome de seus pais, número
de registro geral, se este utiliza transporte público, sua religião, se possui algum
benefício, se possui alguma deficiência ou necessidades especiais e se já está
alfabetizado.
O fato de o aluno ter sua identidade fornecida por um número apresenta uma
problemática

quanto

a

sua

caracterização

como

sujeito.

Uma

vez

que

compreendemos que o nome e o sobrenome carregam uma bagagem cultural, pelo
simples fato de serem passados através das gerações, que a escolha do nome possui
uma intencionalidade e uma história, fatores que influenciam diretamente essa família.
Mesmo entendendo essa problemática quanto ao nome, temos que considerar
que essa forma de organização de alunos por códigos não é algo definido pelo
Software, e sim por um órgão utilizado para avaliar a educação brasileira, o qual seria
o INEP, através do censo. Pensando desse modo, a identificação do aluno pode
ocorrer por números, por ser algo estipulado por essa relação do órgão nacional e a
sua sincronia com o software.
Além do nome, as informações disponibilizadas são de caráter geral. Uma vez
que, como citado anteriormente neste trabalho, compreendamos a educação do
sujeito em sua integralidade, desconsiderar o meio em que este está inserido é não
considerar a sua cultura, pois não o compreende com alguém que interage com o
meio, que tem influência e é influenciado por este.
O servidor, assim como o aluno, possui um número que o identifica no portal.
As informações disponibilizadas quanto ao servidor dizem respeito a níveis,
progressões e faixa salarial, juntamente ao seu cadastro, sua formação, afastamento,
licenças e seus respectivos motivos. Serão acompanhadas em suas progressões,
aperfeiçoamento, avaliação de desempenho, carga horária, faltas e atrasos,
habilitações e demais informações que os circundam.
Essas considerações em torno da escola e dos sujeitos que a compõem
contribuem na discussão sobre o conceito de educação como apropriação da cultura.
Como já dissemos anteriormente, toda a inferência humana na sociedade resulta em
cultura. A educação, como usuária dessa interação, não se desvincula do contexto no
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qual esses educandos estão inseridos. Desse modo, o contexto infere nos processos
educativos locais; ignorar o contexto denota uma concepção específica de educação.
Essa proposta vem na contramão do que está exposto no site da Portabilis:
Nosso sonho é um país mais justo, com menos desigualdade e com
educação pública de qualidade para todos. Por isso, investimos
primordialmente nossa energia na solução dos problemas de Gestão de uma
política que é transformada do cidadão, a Educação, mas sem perder de vista
a Gestão e superação dos desafios de outra política garantidora de direitos,
a Assistência Social, que articula uma rede de proteção social às crianças,
adolescentes e famílias, buscando o enfrentamento de vulnerabilidades ,
violência e violação de direitos desta população (PORTABILIS, 2019, online).

A declaração disponibilizada no site da Portabilis, referente ao “sonho” de uma
educação pública de qualidade para todos, remete a uma contradição apresentada
pela falta de preocupação com o contexto no software I-Educar, sem descrição do
local onde a escola se insere. Para além disso, essa contradição é apresentada na
forma de organização segmentada da instituição escolar, a qual é organizada dentro
do software nos seguintes itens: organização dos alunos em turmas, horários,
distribuição de professores e da infraestrutura,

organização do currículo

das

disciplinas, matrículas, históricos escolares e relatórios de avaliação.
Essa organização faz com que a escola se entenda de modo distinto entre o
que é administrativo e o que é pedagógico. Alonso (2004) reforça que a tecnologia
estimula essa distinção, porém deve ser o trabalho da Gestão escolar articular esses
dois pressupostos. Contudo, ao organizar-se de modo que o pedagógico e o
administrativo não se articulem e cada item permaneça dissociado, estamos
reforçando a segmentação da escola em espaços e tarefas definidas e separadas,
não vendo a escola como um todo.
Um exemplo dessa contradição entre o pedagógico e o administrativo é a forma
de autoapresentação do Software I-Educar
O Software Público Brasileiro (SPB) I-Educar30 se auto apresenta como um
tipo específico de software livre que busca atender às necessidades
educacionais das secretarias da educação dos órgãos públicos, podendo ser
utilizado nas esferas municipais, estaduais e federais. Este tem por propósit o
auxiliar no gerenciamento integrado e centralizado das informações
administrativas, financeiras, educacionais e pedagógicas das redes de ensino
(PORTABILIS, 2019, online).

30

SOFTWARE PÚBLICO BRASILEIRO. Disponível em: <https://softwarepublico.gov.br/social/spb/ o que-e-o-software-publico>. Acesso em: 14 jun. 2018.
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Essa duplicidade, na autoapresentação, ocorre dentro do software, o qual
desconsidera, em seu objetivo, os fatores pedagógicos, tendo como foco as questões
administrativas
Objetivo: centralizar todas as informações do sistema educacional,
diminuindo a necessidade do uso do papel, a duplicidade de documentos, o
tempo de atendimento ao cidadão e racionalizando o trabalho do servidor
público (PORTABILIS, 2019, online).

Com o objetivo centrado no administrativo e em questões gerenciais, por se
tratar de formas de atendimento e de documentação, sem considerar o pedagógico
em seu objetivo, a definição do software se faz contraditória. Essa contradição
também é percebida na descrição dos itens que compõem o software propriamente
dito, sem considerar os documentos norteadores como Projeto Político Pedagógico,
Regimento Escolar, Planos de estudos, metodologias.
Sobre o planejamento, em 2019, como já citado anteriormente, o software
obteve uma atualização que compreende o planejamento e registro de atividades
docentes como um recurso disponível, porém, não está disponível um espaço coletivo
de construção de planejamentos, de opções de interlocução entre os docentes e
acesso a documentos da instituição. O site da Portabilis, que divulgou essa
informação, ainda afirma que, com isso, o docente não perderá seu tempo com o
administrativo.
Novamente, a partir dessa abordagem voltamos para o objetivo central desse
software, que é a diminuição do uso de papel, que será feita no momento em que o
docente realizar suas atividades, já executadas anteriormente em papel, agora no
software. A pergunta que nos cabe refletir é sobre o que isso implica? Isso somente
não reforça a individualidade docente e falta de diálogo com a comunidade escolar e
desconsideração do meio? E como fica questão da qualidade social da educação?
Para responder a essas questões, volto à citação de Gadotti (2010)
A qualidade na educação não pode ser boa se a qualidade
aluno, da comunidade é ruim. Não podemos separar
educação da qualidade como um todo, como se fosse
qualidade ao entrar na escola e piorar a qualidade ao sair
2010, p. 7).

do professor, do
a qualidade da
possível ser de
dela (GADOTTI,

Com essas palavras de Gadotti, podemos retomar uma série de fatores já
citados nesta análise como condicionantes de uma educação de qualidade. O
professor e os alunos, compreendidos dentro de uma instituição como números, com
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informações insignificantes quanto a sua história, e, a comunidade escolar,
desconsiderada dentro do processo escolar, conforme já descrevemos. Podemos
assim concluir que o software não promove a qualidade social da educação.
Para além disso, os processos se dão de modo descontextualizado, em que o
administrativo se distingue do pedagógico, destinando-se à Gestão escolar o
administrativo e, ao professor, somente a parte pedagógica, não compreendendo que
um está implicado no outro. Do modo então como a Gestão deve se organizar dentro
dessa instituição, o administrativo e o pedagógico não se relacionam e o contexto é
desconsiderado.
Ao pensarmos na forma de Gestão implementada pelo I-Educar, temos de
retomar que, dentro desta dissertação, se compreendem que a gestão deva ser
democrática, conforme consta nos documentos norteadores, compreende processos
mais abertos e participativos, em que a comunidade escolar participa de todas as
decisões escolares.
Os eixos de análises, utilizados para a construção deste trabalho, são o diálogo,
participação e o acesso. Esses três itens, que compreendem a Gestão como
participativa, na qual os sujeitos interagem uns com os outros através de diálogos e
podem desenvolver os processos escolares de forma participativa, por meio do
Software, tendem a tornar acessível todas as informações, documentos e demais itens
que compreendem a Gestão escolar.
Exemplos dessa falta de participação, de diálogo e de acesso podem ser vistas
ao analisarmos alguns itens apresentados no manual de instruções contido neste
trabalho. Para isso faremos uma avaliação de processos apresentando seus limites e
possibilidades.
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Quadro 8 – Limites e possibilidades político-pedagógicas do I-Educar
Limites
Não explicita espaços de divulgação para
toda a comunidade escolar destes
documentos e/ou relatórios.
Não possibilita à comunidade, que faz parte
da instituição escolar, ter espaços de diálogo
sobre as decisões tomadas pela Gestão
escolar e educacional.
Não compreende o contexto onde a escola,
aluno e/ou comunidade está inserido.
Não define quem fornecerá as informações
respectivas ao aluno, como serão coletadas.
Somente informa que estas questões serão
cadastradas por administradores, assim
como seu acesso também será restrito a
usuários cadastrados.
Os documentos norteadores não estão
disponíveis para o acesso de todos, somente
usuários autorizados.
Não oferece relatórios e pesquisas nos locais
para determinar as necessidades de
demandas daquela região que será atendida
pela instituição.
Não permite que os alunos tenham acesso à
organização e acompanhamento do quadro
de horários, o qual será definido pelo
administrador via sistema, de possíveis
alterações e trocas que possam vir a ocorrer.
Não possibilita aos pais realizarem a
matrícula e rematrícula a distância, pois o
acesso aos pais é restrito à forma de
usuários somente da biblioteca.
Não permite aos pais ter acesso ao histórico
escolar dos filhos via acesso ao software.
Esses documentos poderão vir com registros
de ocorrências disciplinares.
Não possibilita conceitos qualitativos. Os
conceitos alfabéticos devem ter correlação
numérica correspondente.
O acesso somente é autorizado aos
servidores, à biblioteca. Para alguns o
acesso é liberado para inserir informações
sobre os alunos.
Os servidores que possuem restrições de
acesso ao software, no caso, serão somente
usuários de acesso à biblioteca, não terão a
possibilidade de acesso a suas avaliações.
Assim como o software não disponibiliza que

Possibilidades
Acesso rápido e fácil a documentos e
relatórios sobre os processos escolares e da
rede municipal de educação.
Comunidades de comunicação: utiliza três
formas de comunicação com a comunidade.
Estas são de comunicação com os
projetistas e de solução de dúvidas, assim
como a possibilidade de alteração e
modificações do projeto.
Endereços com registro único, facilitando a
localização
dessas
informações
e
articulando os demais locais que serão
necessários.
Compreende um cadastro amplo do aluno,
com: dados pessoais, ficha médica,
informações de moradia, sua avaliação no
INEP, os projetos dos quais participou, suas
deficiências e demais características.
Possui espaço para o armazenamento de
documentos norteadores.
Facilita ao gestor organizar cursos e/ou
níveis de ensino que serão oferecidos pelas
instituições.
Simplifica a organização do quadro de
horários e a organização das disciplinas no
calendário escolar, facilitando o trabalho do
gestor.
A matrícula e rematrícula ocorrem pelo
sistema facilitando a articulação de
documentos e o processo de enturmação.
Emite os históricos escolares dos alunos
com todas as informações da vida
acadêmica escolar do aluno.
A avaliação é calculada via fórmula prévia,
cadastrada pela instituição, podendo ser
conceitual ou numérica.
Há um espaço específico para servidores, o
qual possui informações sobre sua vida
funcional, acadêmica e profissional.
Existe uma avaliação do servidor, realizada
pelo administrador, em que consta seu
desenvolvimento durante o período prédeterminado.
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nenhum usuário possa realizar avaliação
sobre a instituição, Gestão ou ao software.
Existe uma hierarquia de acesso, em que os Cada pessoa cadastrada terá acesso, via
menos favorecidos somente terão acesso à senha e matrícula, fornecida pelo software,
biblioteca.
com acesso aos recursos destinados à sua
forma de usuário.
Fonte: Elaboração da autora.

O primeiro item abordado no quadro acima remete à inserção e à presença de
documentos fundamentais para a construção da instituição escolar. Podemos citar
aqui, como exemplo, o PPP, Regimento Escolar, Planos de estudos, normativas
municipais, Planos de carreira, e outros documentos que norteiam o trabalho
desenvolvido na escola e na rede. Podemos ver essa questão, segundo análise
realizada na descrição do software, por dois pontos de vista.
Primeiramente podemos ver que o software I-Educar possibilita que esses
documentos estejam dentro dele, sendo que os administradores possuem espaços
específicos para que sejam armazenados. Porém, existem limites quanto a isso, como
um acesso restrito aos usuários, existindo níveis de acesso, como já vimos
anteriormente. Esses documentos não são disponibilizados para toda a comunidade
escolar, fazendo com que a comunidade não esteja consciente dos objetivos,
propostas, planos, metas e regulamentações da instituição escolar, pois o software
não possibilita tal acesso.
Ao retomarmos uma citação de Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, p. 484)
O projeto pedagógico curricular é o documento que reflete as intenções, os
objetivos, as aspirações e os ideais da equipe escolar, tendo em vista um
processo de escolarização que atenda a todos os alunos.

Essa citação vai de encontro ao que é proposto como um limite, como software
de Gestão educacional, pois, para uma promoção de qualidade da educação e da
Gestão educacional, a participação na construção e acompanhamento desses
documentos como forma de garantia dos direitos dos alunos deve ocorrer de forma
constante. Uma vez que o software possua esse limite, deve-se entender as suas
implicações para o processo de participação da comunidade na Gestão.
Outro item abordado no quadro sobre os limites e as possibilidades é a forma
de comunicação entre a comunidade. Podemos ver que o software disponibiliza,
através do Portal do Software Público, formas de comunicação entre a comunidade
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usuária e seus desenvolvedores. Isso também pode ser visto como uma característica
que o enquadra como público, constante na Portaria que o norteia.
Podemos observar uma possibilidade externa de diálogo entre os projetistas,
desenvolvedores e os usuários do software, e isso promove uma melhoria no sistema,
pois os sujeitos, que ali dialogam, registram suas dúvidas, sugestões e reclamações.
Eis que o limite disso está em não disponibilizar um recurso pelo qual a comunidade
escolar consiga dialogar dentro do software sobre questões que interferem
diretamente na Gestão educacional, pois o software, como apresentado em seu
objetivo central, deve ser utilizado para facilitar o trabalho administrativo, sendo assim,
a falta de diálogo no software seria um recurso facilitador.
Esse limite interfere na forma de gestar, uma vez que já discutimos que está
prevista, na CF 88 e na LDBEN, a Gestão Democrática da educação, e a falta de
diálogo com a comunidade afeta essa construção. Além de afetar a construção,
impossibilita que possamos desenvolver uma Gestão de qualidade.
Já o cadastro do aluno, diferentemente do cadastro da instituição, compreende
uma abrangência que se expande de uma identificação inicial, abordando questões
de saúde, contexto no qual esse sujeito está inserido, enfim, apresentando dados que
auxiliem no entendimento desse aluno como um todo. Para além disso, sua vida
acadêmica e projetos dos quais participou durante sua formação terão espaço em seu
cadastro.
Apesar de esse cadastro ser amplo e abordar vários segmentos, permanecem
duas questões em torno disso. Podemos entender um limite, no qual o cadastro desse
aluno ocorra de modo tal que este e seus pais não tenham acesso e/ou não possam
editá-lo, caso não concordem com as informações ali disponibilizadas, afinal, como
sujeito de direitos, podem sentir-se expostos e/ou prejudicados de algum modo.
Essa pode ser uma das consequências da relação humana com a tecnologia,
apesar de podermos aqui dizer que essa questão vai muito além da falta de acesso
direta ao software, mas também a falta de conhecimento para utilização das
tecnologias, algo que produz uma info-exclusão. Para além disso, dissemina-se essa
exclusão do software e/ou da admissão na interação com a máquina que disponibiliza
este recurso.
Segundo Castells, é na escola que se deve encontrar um dos meios para que
se rompa com essa barreira
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[...] agir no desenvolvimento potencial específico da sociedade em rede
necessita da combinação de iniciativas em sectores como a tecnologia, os
negócios, a educação, a cultura, a reestruturação espacial, o
desenvolvimento de infra-estruturas, a mudança organizacional e a reforma
institucional. É na sinergia entre estes processos que as acções têm
capacidade de mudar os mecanismos da sociedade em rede (CASTELLS ,
2005, p. 26-27).

Essa questão em torno do não, ao I-Educar pela comunidade escolar, se repete
por várias vezes no quadro acima, como um limite do Software. E essa falta de
admissão nesse recurso acaba influenciando diretamente na participação e diálogo
da comunidade escolar com a escola em si, pois restringe os sujeitos a terem espaço
de informações sobre a escola e tampouco participação efetiva através de trocas entre
os demais componentes.
Sobre a construção dos cursos, se percebe, por meio do relato do manual de
instruções e demais recursos, que facilita aos gestores educacionais a organização
dos níveis que cada escola irá ofertar. Porém, sem a realização, que seria viável pelo
sistema, de uma avaliação das necessidades locais de demanda para a comunidade,
pois esta não tem acesso ao software e, portanto, não se torna possível esse
levantamento.
Os quadros de horários são construídos pelos administradores através do
software, o qual sincroniza as informações das turmas, carga horária de professores,
disciplinas, organizando de forma fácil e rápida o quadro de horários. Novamente o
mesmo limite é colocado. O acesso dos alunos é restrito à biblioteca, sendo assim,
estes não poderão acompanhar via sistema o quadro de horários, o qual estará
disponível somente aos servidores que possuem acesso de nível 3, no caso escolar,
e não aos demais sujeitos da comunidade escolar.
Para além da info-exclusão ou exclusão digital, a falta de acesso, participação
e diálogo impacta diretamente na qualidade dessa educação. Retomamos às palavras
de Demo (1994), pois estes são os maiores desafios para a construção de uma
qualidade na educação,
O desafio construtivo aponta para a capacidade de iniciativa, autoGestão,
proposta. Realça a condição de sujeito histórico capaz, que não se deixa
levar, mas busca comandar, com autonomia e criatividade, o processo de
desenvolvimento.
O desafio participativo aponta para a capacidade de apontar para o bem
comum, tendo como objetivo uma sociedade marcada por paz, democracia,
equidade e riqueza. A melhor expressão de qualidade é participação, apoiar
a participação é intrinsecamente obra humana comum. Participação é
processo exclusivo humano, que potência a convivência social da forma mais
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digna conhecida, fazendo da história experiência orientada pelo bem comum
(DEMO, 1994, p. 19-20).

Essa participação e autonomia constrói-se a partir de práticas diárias de
coletividade, e isso com o objetivo de construção de processos de qualidade. Ao
criticarmos a forma de acesso do software I-Educar, estamos criticando a sua falta de
espaço para o diálogo, consequentemente, não abertura para a promoção da
participação e não contribuição na qualidade da Gestão educacional.
Além da participação e diálogo, o acesso é outro elemento importante. O
acesso é extremamente relevante, pois, como no último item da tabela dos limites e
possibilidades, existe uma hierarquia de acesso, sendo que a mantenedora tem um
acesso às informações, a gestão possui outra, os professores têm acesso de nível 3
e, os alunos e demais membros da comunidade, têm acesso somente à biblioteca.
Esses três elementos – a participação, o diálogo e o acesso – são fundamentais
neste trabalho, pois são os três eixos de análise que dão base para toda a discussão,
e são claramente expostos ao analisarmos o software inteiro.
A Avaliação, do mesmo modo, também possui limites e possibilidades.

6

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE OS LIMITES E POSSIBILIDADES
DA INSERÇÃO POLITICA E PEDAGÓGICA DO SOFTWARE NA
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL

Ao realizarmos este estudo, pudemos perceber uma infinidade de questões que
surgiram no decorrer da pesquisa. Muitas colocações e problemas de pesquisa que
podem se atrelar a este e desdobrar-se em demais produções acadêmicas.
Acredito ser fundamental retomarmos três questões importantes e que são os
eixos de análise desta dissertação: a participação, o diálogo e o acesso. Esses três
eixos são fundamentais ao pensarmos em um processo de qualificação da gestão
educacional, pois são os principais atributos da democratização da gestão, conforme
previsto na CF 88 e LDBEN.
Ao discutirmos o primeiro objetivo específico, descrever o Software I-Educar, e
o segundo objetivo, investigar os aspectos políticos-pedagógicos do I-Educar no
contexto da Gestão educacional, nos foi possível identificar uma infinidade de
características político-pedagógicas, nas quais se destacam as organizações
administrativas, pedagógicas, não apresentando a ferramenta para as questões
financeiras de instituição.
Outro item importante de destacar é a falta de participação docente e da
comunidade escolar na construção do calendário escolar, quadro de horários e
demais atividades de cunho político-pedagógico, sendo organizadas somente pela
gestão. Isso leva a um processo técnico-burocrático da gestão, voltado para tarefas,
que o computador poderá fazer sem a colaboração de ninguém.
Assim discutiremos o terceiro objetivo específico, que consiste na análise dos
limites e contribuição do I-Educar no processo de qualificação da gestão educacional.
Para isso, utilizaremos os três eixos aqui descritos como base para as reflexões.
Sendo assim, a participação no I-Educar apresenta mais limites do que
possibilidades. Ao retomarmos o capítulo anterior, o de análise, podemos verificar que
esse software, utilizado como objeto de estudo, não permite a participação de todos
os segmentos da comunidade escolar. Os pais e demais membros da comunidade
somente terão um cadastro, os alunos terão um cadastro, porém, apenas
possibilitando acesso à biblioteca, enquanto os professores e funcionários somente
poderão participar na inserção de boletins e informações dos alunos. E a gestão, que
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realizará todos os documentos, registros e organizações político-pedagógicas, como
calendários, quadro de horários, organização de turmas e salas, etc.
Isso demonstra que a participação é um limite do software I-Educar, o qual pode
ser alterado a partir de algumas modificações, como:


Tornar-se transparente, onde todos possam ter acesso a todas as
informações, recursos e processos desenvolvidos neste;



Tornar-se acessível a todos, por meio disso, permitir que toda a
comunidade escolar possa interagir com todo o material disponibilizado,
sem restrições ou hierarquias de acesso;



Informações

claras e objetivas, tornando

os conteúdos de fácil

entendimento e acessíveis a toda a comunidade educacional;


Espaços para a participação, por meio de chats e espaços para
questionamentos, discussões e diálogos entre os usuários;



Documentos da instituição, para que a comunidade escolar tenha acesso
aos documentos norteadores municipais e institucionais, podendo
entender a escola e a rede como um todo e, assim, poder reivindicar,
questionar e sugerir alterações, direitos e deveres;



Maior espaço de diálogo, de modo que a comunidade educacional possa
explanar suas dúvidas, questionamentos

e sugestões sobre os

processos que ali estão expostos;


Maior contribuição para a construção de uma escola para todos, de modo
que o software seja um espaço que contribua na construção de uma
gestão educacional de qualidade e consiga articular a participação, o
diálogo e o acesso a todos.

Sobre o eixo diálogo, os limites também são maiores do que as possibilidades
no software I-Educar. Este não possui recursos em sua programação para a troca de
informações e de conteúdos entre os sujeitos participantes e tampouco espaços para
que se construam propostas de encontros e demais atividades que possam promover
o diálogo entre seus membros.
Para que isso seja possível, em um software de gestão educacional que
promova a sua qualificação, é necessário que alguns pontos sejam observados e
constar, em suas funções:
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Que as informações estejam de modo claro e objetivo, para que os
membros participantes possam ler e compreender seu conteúdo e assim
dialogar com os demais sujeitos.



Deve promover a participação de todos, com espaços de diálogo e troca de
informações que sejam possíveis identificar e utilizar por toda a comunidade
escolar.



Deve ser acessível a todos, em que os sujeitos tenham acesso por igual
aos recursos oferecidos.



Deve ter espaço de diálogo dentro do sistema, com meios de comunicação
síncronos e assíncronos, no qual possam existir trocas de informações e
conteúdos entre seus usuários.



Deve promover encontros para dialogar, com espaços para a divulgação e
convite para a comunidade escolar reunir-se nos espaços institucionais de
modo a garantir a participação de todos os segmentos.



Deve ser transparente, de modo que os seus usuários possam, de forma
simples e rápida, identificar e apropriar-se de dados e informações da
instituição, para assim entender e questionar as práticas de gestão ali
decorrentes.



Deve contribuir na construção de uma escola para todos, em que a
qualidade possa ser construída de modo que todos façam parte de um
processo democrático de decisões.

O eixo acesso, no software I-Educar, também possui mais limites do que
possibilidades. A hierarquia estabelecida no software apresenta um limite muito
grande no acesso aos sujeitos, em que a rede tem acesso a todas as informações do
software, a gestão escolar a um determinado número de recursos, os professores
somente têm acesso aos dados respectivos aos alunos e os alunos e demais
membros da comunidade somente à biblioteca. Isso gera uma falta de acesso à
informação disponibilizada, que não possibilita a toda comunidade escolar participar
da gestão como um todo.
Para que um software de gestão educacional possa contribuir na construção
da qualificação desse processo, deve apresentar algumas características, que são:
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Deve ser um sistema aberto, onde todos os membros da comunidade
escolar tenham acesso a todas as informações na sua integralidade e
consigam entender a instituição como um todo, pedagógica, administrava e
financeiramente.



Deve ter um cadastro único, sem hierarquizar as formas de acesso, não
reforçando a info-exclusão e o não acesso a informações e conteúdos
importantes para o entendimento

da instituição e reivindicações e

participação efetiva da comunidade educacional.


Deve ter informações claras e objetivas, para que toda a comunidade possa
acessar e entender de modo simples as informações ali disponibilizadas.



Deve ter possibilidade de acesso de diversos locais e de aparelhos móveis,
de forma que cada um possa ter acesso ao recurso que disponibiliza sem
grandes deslocamentos, de modo fácil e seguro.



Deve ter disponibilidade de recursos pela instituição escolar, de modo que,
além de computadores disponíveis para a gestão, docentes e alunos, estes
também estejam disponíveis para os pais e comunidade externa.



Deve ter a inclusão digital de toda a comunidade escolar, que deve ser
incluída por meio da disponibilização de computadores e de formações para
a compreensão do software de gestão.



Deve contribuir na construção de uma escola para todos, em que a
comunidade escolar possa ter acesso ao software de gestão, sendo incluída
nesse meio, participando e dialogando com os demais sujeitos.

Considerando então os três objetivos abordados e definidos para responder a
pergunta de pesquisa, a qual seria: quais os limites e possibilidades da inserção
político-pedagógica do software I-Educar no processo de qualificação da
Gestão educacional?
Posso dizer que os limites do software I-Educar na sua inserção políticopedagógica, no processo de qualificação da gestão Educacional, estão na falta de
participação, diálogo e acesso de toda a comunidade a seus recursos.
As possibilidades do Software I-Educar, quanto à inserção político-pedagógica
no processo de qualificação da gestão Educacional, implicam na sua utilização ampla,
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aberta e pública como uma ferramenta que ainda não se tornou, mas que seria capaz
de articular os processos de modo que a participação, o diálogo e os acessos da
comunidade educacional sofressem uma promoção e atendessem as determinações
de uma gestão democrática.
Dessa forma, concluímos o trabalho acreditando que os softwares de Gestão
educacional fazem parte da lógica da sociedade em Rede, aplicando a tecnologia à
educação, por meio de um processo histórico de sua inserção. E que a Gestão, pelo
emprego das tecnologias, tem possibilidades de auxiliar no

processo de

democratização educacional por meio da promoção da participação, diálogo e acesso
da comunidade educacional.

7

PRODUTO

A proposta desenvolvida neste curso de Mestrado Profissional de Informática
na Educação tem como objetivo central qualificar a educação com o viés de contribuir
na discussão e na construção de mais recursos, materiais e ferramentas. Para além
disso, essa ideia está articulada, segundo o Projeto Político Pedagógico do Curso,
com a ideia da práxis, que compreende teoria e prática vinculadas e concomitantes.
A ênfase aqui foi atender o objetivo proposto neste trabalho, que seria:
entender os limites e possibilidades da inserção político-pedagógica no
processo de qualificação da Gestão educacional. Como eixos de análise,
apresentei a participação, o diálogo e o acesso. Partiu-se do entendimento que o IEducar é um software de Gestão técnico-científica

que não apresenta as

características necessárias para contribuir no processo de Gestão de qualidade,
visando os documentos oficiais deste país.
Dentro do estudo apresentado neste trabalho, após a análise detalhada de todo
um modelo de software de Gestão, surge este produto: um guia que contém alguns
elementos para que um software contribua na inserção de propostas políticopedagógicas de qualificação da Gestão educacional.
Este guia foi desenvolvido a partir da análise documental e bibliográfica
desenvolvida nesta pesquisa. Com base nos referenciais teóricos e utilizando-se da
aplicabilidade, em um software, dos três eixos norteadores de toda a análise: o
acesso, a participação e o diálogo.
Partindo disso, criei este material, que explica de modo simples a pesquisa
desenvolvida. Cada eixo de análise possui uma breve explicação e elementos que
devem ser observados e cuja presença deve ser garantida nos softwares de Gestão
educacional.
Para além disso, surgiu, em meio às análises, um segundo produto, um
checklist de elementos que podem compor um software de gestão educacional e,
assim, promover a qualidade da gestão educacional. Esse produto vai ao encontro do
guia, que aponta os elementos principais que devem estar presentes em um software
de qualificação da gestão educacional, assim como este checklist.
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7.1

MANUAL TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO
ESCOLAR

Este é um produto da dissertação de mestrado profissional
em informática na educação do IFRS - Campus Porto Alegre. Este
livreto com o objetivo de conter alguns elementos que um software
que contribua na inserção de propostas político-pedagógicas de
qualificação da gestão educacional.
Para que seja possível traçarmos estes elementos, foi
desenvolvido uma pesquisa pela mestranda Betina Isabel Henz Müller
intitulada LIMITES E POSSIBILIDADES DA INSERÇÃO POLÍTICOPEDAGÓGICA

NO

PROCESSO

DE

QUALIFICAÇÃO

DA

GESTÃO

EDUCACIONAL: o caso do Software I-Educar, no repositório de teses
e dissertações do IFRS – Campus Porto Alegre.
A pesquisa teve como objetivo central entender os limites e
possibilidades da inserção político-pedagógico no processo de
qualificação da gestão educacional. Para se alcançar este objetivo,
foi realizada uma pesquisa qualitativa com base em documentos e
bibliografia relacionada. Para além disso se desenvolveu a análise de
um Software de Gestão educacional, oferecido pelo Portal do
Software Público, vinculado ao governo Federal.
Partindo da leitura teórica podemos constatar que o
software estudado não atende os requisitos básicos para a
construção de propostas político-pedagógicas que contribuam na
qualificação da gestão educacional. Para isso, foi desenvolvido este
material com o fim de instrumentalizar a criação de futuros softwares
e modificação de já existentes para que atendam a gestão
democrática da Educação Pública.
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ITENS FUNDAMENTAIS, OS QUAIS CONTRIBUEM
PARA A
CONSTRUÇÃO DE PROCESSOS MAIS DEMOCRÁTICOS DE GESTÃO
ESCOLAR.
1. O software em análise é um sistema aberto ( ) sim

( ) não ( ) em parte

e de acesso à toda a comunidade escolar.
2. O

software

em análise

disponibiliza ( ) sim

( ) não ( ) em parte

Informações claras e objetivas.
3. O software em análise permite o acesso de ( ) sim

( ) não ( ) em parte

diferentes locais e aparelhos.
4. O software em análise possui, dentro da ( ) sim

( ) não ( ) em parte

instituição recurso, como computadores
disponíveis a toda comunidade escolar.
5. Que o software em análise possibilita ( ) sim

( ) não ( ) em parte

inclusão digital de toda a comunidade
escolar.
6. Que o software em análise contribua na ( ) sim

( ) não ( ) em parte

construção de uma escola para tod@S.
7. Que

o

software

em

análise

seja ( ) sim

( ) não ( ) em parte

possua ( ) sim

( ) não ( ) em parte

transparente.
8. Que o software

em análise

espaços de diálogo e participação de toda
a comunidade escolar.
9. Que o software

em análise

possua ( ) sim

( ) não ( ) em parte

espaços para os documentos norteadores
da instituição e rede de ensino.
10. Que o software em análise promova ( ) sim
encontros para diálogo com a comunidade
escolar.

( ) não ( ) em parte

99

ITENS A SEREM OBSERVADOS COMO ELEMENTOS IMPORTANTES
PARA A CONSTRUÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO

O software em análise possui acesso ( ) sim ( ) não ( ) em parte
rápido e fácil a documentos e relatórios
sobre os processos escolares e da rede
municipal de educação.
Que o software em análise permita que as ( ) sim ( ) não ( ) em parte
pessoas cadastradas terão acesso, via
senha

e

matrícula,

aos

recursos

disponibilizados.
Que o software em análise possibilite ( ) sim ( ) não ( ) em parte
uma

avaliação

professores

e

do

servidor,

demais

gestão,

funcionários,

acessivel a este, realizada coletivamente,
na qual conste seu desenvolvimento
durante o período pré-determinado.
Que o software em análise disponibilize ( ) sim ( ) não ( ) em parte
um espaço específico para servidores, o
qual possui informações sobre a vida
funcional, acadêmica e profissional.
Que o software em análise possua ( ) sim ( ) não ( ) em parte
avaliação calculada via fórmula prévia,
cadastrada pela instituição, podendo ser
conceitual (sem equivalência numérica)
ou numérica.
Que o software em análise possa emitir os ( ) sim ( ) não ( ) em parte
históricos escolares dos alunos com
todas as informações da vida acadêmica.
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Que o software em análise possibilite que ( ) sim ( ) não ( ) em parte
a matrícula e rematrícula ocorram pelo
sistema, facilitando

a articulação

de

documentos e o processo de enturmação.
Que o software em análise simplifique a ( ) sim ( ) não ( ) em parte
organização do quadro de horários e a
organização

das

disciplinas

no

calendário escolar, facilitando o trabalho
do gestor.
Que o software em análise possua ( ) sim ( ) não ( ) em parte
espaços

para

o

armazenamento

de

documentos norteadores.
Que o software em análise compreenda ( ) sim ( ) não ( ) em parte
um cadastro amplo do aluno, com: dados
pessoais, ficha médica, informações de
moradia, sua avaliação no INEP, os
projetos

dos

quais

participou,

suas

deficiências e demais características.

Que o software em análise possibilite ( ) sim ( ) não ( ) em parte
endereços com registro único, facilitando
a

localização dessas informações

e

articulando-a aos demais locais em que
serão necessárias.
GLOSSÁRIO
Itens fundamentais, os quais contribuem para a construção de
processos mais democráticos de gestão escolar.

1. Deva ser um sistema aberto, gratuito, disponível e de acesso à toda a
comunidade escolar: O software em análise deva ser democrático enquanto
o seu acesso, não subdividindo a obtenção de informações conforme o grau de
poder dentro da instituição, possuindo abertura de informações para toda a
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comunidade escolar, possibilitando maior participação da comunidade, a qual
poderá questionar, pensar e repensar questões junto a gestão.
2. Informações claras e objetivas: o software em anáise deve ter todas as
informações disponibilizadas de modo claro e objetivo de acordo com o público
alvo, com links de fácil entendimento e um mapa de navegação de fácil
entendimento, indentificando cada item e organizado.
3. Acesso de diferentes locais e aparelhos: o software em análise deve ter a
possibilidade de ser acessado em diferenete computadores e diversos
aparelhos, como tablets, smartfones. Isso democratiza o acesso e o
democratiza, podendo cada membro da comunidade escolar utilizar para o
acessar, o recurso que disponibiliza.
4. Disponibilidade de recursos da instituição escolar, como computadores
disponíveis a toda comunidade escolar: A institução em análise do software
deva ter recursos como computadores, tablets, enfim, tecnologia de acesso ao
software disponíveis para a utilização pela gestão, professores, alunos, pais e
comunidade.
5. Inclusão digital de toda a comunidade escolar: A instituição em análise do
software deve ter estratégias para a inclusão da comunidade escolar no acesso
ao software, disponibilizando formações específicas, recursos digitais. Para alé
destas questões institucionais, o software deve ter ser conteúdo com uma
linguagem simples, de forma organizada, de acesso rápido e facil as suas
informações.
6. Deva contribuir na construção de uma escola para tod@S: o software em
análise deva contribuir para que os processos se tornem mais democráticos,
com maior participação da comunidade escolar nos processos de gestão, afim
de promover uma proposta de escola que atenda as demandas da comunidade
e promova uma educação de qualidade.
7. Deva ser transparente: que o software em análise promova a transparência,
disponibilizando informações para que a comunidade possa entender a escola
como um todo, possibilitando maior questionamento e reivindicação de
políticas públicas voltada para a sua qualificação.
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8. Com espaços de diálogo e participação de toda a comunidade escolar:
que o software em analise promova diferentes espaços de diálogo, de modo
sincrono e assincrono, da instituição com a comunidade escolar e da
mantenedora com a sua rede, promovendo, assim, maior participação da
comunidade escolar e educacional.
9. Com espaços para os documentos norteadores da instituição e rede de
ensino: que o software eme análise tenha
armazenamento,

consulta

e

observações

disponíveis espaços de

referente

aos

documentos

norteadores da instituição escolar e sua mantenedora, para que a comunidade
escolar, tenha maior entendimento dos objetivos, histórico e propostas
administrativas, pedagogicas e financeiras, podendo assim questionar e
reinvindicar questões de qualificação da escola como um todo.
10. Deva promover encontros para diálogo com a comunidade escolar: que o
software em análise disponibilize espaços, como murais de recados,
mensagens instantâneas, enfim, recursos que promovam momentos de
encontro entre a comunidade escolar e instituição, assim como, com sua
mantenedora
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ANEXO A – Cidades que utilizam o Software I-Educar

Unidade Federativa

Município

Número de alunos

AL

Arapiraca

32.724

AL

São Miguel dos Campos

10.719

BA

Ibitiara

2.384

CE

Viçosa

23.166

GO

Brasília

360.541

MT

Diamantino

2.430

MT

Nortelândia

470

MT

Querência

2.396

PA

Benevides

9.136

PA

Dom Eliseu

10.738

PA

Paragominas

26.102

PA

Parauapebas

47.352

PA

Rondon do Pará

8.461

PI

Ipiranga do Piaui

1.566

PI

Morro do Chapéu

6.002

RJ

Duque de Caxias

82.618

RJ

Resende

14.870

RN

Campo Redondo

3.713

RN

Caraúbas

2.831

RN

Doutor Severiano

1.518

RN

Ipanguaçu

2.234

RN

Itajá

1.393

RN

Monte Alegre

4.805

RN

Nova Cruz

5.436

RN

Parazinho

1.125

RN

Patu

1.367

RN

Santo Antônio

3.418

RN

Vera Cruz

2.407
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RO

Chupinguaia

1.687

RO

Porto Velho

46.622

RO

Theobroma

1.495

SC

AFASC

5.714

SC

AMA-RC

46

SC

Araranguá

5.343

SC

Balneário Arroio do Silva

2.061

SC

Balneário Camboriú

22.089

SC

Balneário Gaivota

2.337

SC

Caçador

9.375

SC

Cocal do Sul

2.161

SC

Criciúma

22.300

SC

Grão Pará

811

SC

Içara

8.116

SC

Itajaí

32.006

SC

Jacinto Machado

1.449

SC

Jaguaruna

2.607

SC

Laguna

8.830

SC

Lobon Régia

1.935

SC

Mafra

6.632

SC

Maracajá

1.103

SC

Meleiro

1.054

SC

Navegantes

17.429

SC

Nova Veneza

1.487

SC

Ouro Verde

286

SC

Passo de Torres

2.074

SC

Pescaria Brava

1.321

SC

Praia Grande

1.223

SC

Rio Negrinho

8.117

SC

Sangão

1.080

113
SC

Santa Rosa do Sul

1.308

SC

Schroeder

2.631

SC

Sombrio

3.011

SC

Timbé do Sul

851

SP

Botucatu

8.936

SP

Campos do Jordão

7.110

SP

Jacareí

19.410

SP

Piracicaba

35.546

MT

Novo São Joaquim

1.118

RS

Rio Grande

26.719

ANEXO B – Softwares disponíveis e suas funcionalidades

Software

Objetivo

Sagu – Gestão acadêmica
unificada

O SAGU é uma solução criada para apoiar o
gerenciamento de instituições de ensino (superior e
técnico).

Apoena - Democratizando
Informações

O sistema funciona como uma agência de notícias
coletando e processando informações de mais de 300
fontes informativas.

SAELE

Sistema aberto de eleições eletrônicas que visa
agilizar e melhorar o processo eleitoral em
universidades.

PW3270

Um emulador de terminal 3270 totalmente livre, com
recursos avançados e uma interface amigável.

tcn - Tucunaré

Desenvolvido para facilitar a instalação e
configurações do sistema operacional em
computadores desktop e Telecentros.

SIMEC - Sistema Integrado Permite a Gestão integrada de funções administrativas
de Planejamento Orçamento com destaque para programação orçamentária e
e Finanças
Gestão de projetos.
Curupira

Permite o gerenciamento dos processos de impressão
através da Gestão racional dos recursos.

Noosfero Gov

Noosfero é uma plataforma web para construção de
redes de colaboração e de economia solidária.

Jaguar

Um framework Java EE que traz uma arquitetura de
software de alto nível, reutilizável e extensível.

i3Geo

Interface integrada para internet de ferramentas de
geoprocessamento.

GPWeb

Interface integrada para internet de ferramentas de
geoprocessamento.

GPWeb

Sistema de gerenciamento de projetos, Gestão
estratégica, BSC, comunicação corporativa e GED.

Guarux

Guarux é um sistema operacional baseado em
software livre (Linux) voltada à educação especial.

Fila

Sistema para gerenciamento do atendimento ao
público.
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EducatuX

O aluno desenvolve habilidades jogando e a família e
escola podem acompanhar seu desempenho através
de centenas de ap.

Citsmart ITSM Community

Ferramenta Web de Gerenciamento de Serviços de TI
baseada nas melhores práticas da Biblioteca ITIL.

Siaudi - Sistema de
Auditoria

Informatizar processos de trabalho da Auditoria
Interna.

Ases

É uma ferramenta que permite avaliar, simular e
corrigir a acessibilidade de páginas, sítios e portais.

WebIntegrator Produtividade Java WEB

Webintegrator é um ambiente de alta produtividade
para o desenvolvimento de aplicações Web em
plataforma Java.

Amadeus LMS

Sistema de Gestão de aprendizagem para educação a
distância.

ÁGATHA - Sistema de
Gestão de Riscos

O sistema que auxilia o monitoramento de riscos e
apoia a tomada de decisões do gestor público.

SGA LIVRE - Sistema de
Gerenciamento do
Atendimento

Permite gerenciar filas e fluxo de atendimento em
quaisquer tipos de empresas.

GSAN - Sistema Integrado
de Gestão de Serviços de
Saneamento e GeoSan Módulo GIS

GSAN-Cadastro comercial e serviços/GeoSan-GIS
para cadastro de redes integrado aos consumidores p/
simulação com EPANET.

Urbem CNM

O URBEM CNM - soluções em Gestão pública é um
sistema desenvolvido de acordo com a demanda dos
municípios.

Gepnet - Gepnet

O GEPNET é um software de apoio aos processos de
gerência de projetos.

Talentos - Banco de
Talentos

Mapeia os talentos e identifica o potencial humano da
instituição, de modo a facilitar uma análise contínua da
evolução.

Cacic - Configurador
Automático e Coletor de
Informações
Computacionais

O Cacic é capaz de fornecer um diagnóstico preciso
do parque computacional e disponibilizar informações
gerenciais.

EdiTom

Software de edição de partituras que permite que
iniciantes possam ter uma ferramenta para criar sons.

116

VLibras - Suite VLibras

Suite VLibras é uma ferramenta responsável por
traduzir automaticamente conteúdos digitais (texto,
áudio, vídeo) em LIBRAS.

OASIS

Permite o acompanhamento dos projetos
desenvolvidos pelas áreas de TI.

SPED - Sistema de
protocolo eletrônico

Visa integrar o controle na troca de documentos
internos e externos de uma organização.

FormDin

O FormDin é um framework PHP para
desenvolvimento de aplicações web.

e-Cidade

O e-cidade destina-se a informatizar a Gestão dos
municípios brasileiros de forma integrada.

Sin-Processo

Sin-Processo é um sistema Web desenvolvido para
atender a demanda de Gestão digital de processos em
geral.

e-Nota

O e-Nota é um sistema informatizado para emissão de
notas fiscais eletrônicas de serviços.

LightBase

O LightBase é um banco de dados textual multimídia
que reúne um ambiente de desenvolvimento rápido de
aplicações.

SGD - SGD - Sistema de
Gestão de Demandas

Software que visa controlar as demandas internas de
diversas áreas de uma organização.

DIM - Dispensação
Individualizada de
Medicamentos

Visa gerenciar a dispensação de medicamentos para
municípios com mais de 1.000.000 de habitantes.

e-ISS

O e-ISS é um sistema informatizado que visa a
modernização da Gestão tributária de ISS/ISSQN.

SGCE - Sistema de Gestão
de Certificados Eletrônicos

Geração de certificados eletrônicos para eventos,
cursos e outras atividades acadêmicas.

Ação

Sistema de acompanhamento de projetos sociais
concebido para informatizar os dados coletados pelos
programas sociais.

SGF - Sistema de Gestão
de Frotas

Permite a otimização do controle da frota de carros
municipal.

SGDoc

Sistema eletrônico de documentos que permite trâmite
virtual, inserção de comentários, despachos e controle
de prazos.
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Gnuteca

O Gnuteca é um sistema para automação de todos os
processos de uma biblioteca.

GGAS

Gerencia a comercialização de gás natural
possibilitando a Gestão dos cadastros, medição,
contratos e faturamento.

Ginga

Permite o desenvolvimento de aplicações interativas
para a TV Digital.

SIVAC - Sistema on-line de
Vacinação

O SIVAC é um sistema on-line de vacinação para
registrar e monitorar a aplicação de vacinas no país.

SISMURPS - Sistema de
Monitoramento do Usuário
de Proteção Social

Dispor de um conjunto de indicadores de eficiência e
efetividade que permitam um monitoramento
sistemático dos resultados.

SNEP

Software de telecomunicação para configuração de
centrais telefônicas PBX IP.

GEPLANES - Software de
Gestão do Planejamento
Estratégico, com a
Qualidade como braço
direito

Software de Gestão Estratégica, do planejamento à
execução orientado pelo PDCA.

nVesalius

InVesalius é um software para área de saúde que visa
auxiliar o diagnóstico e o planejamento cirúrgico.

Koruja

O software permite administrar, gerenciar, controlar e
auditar configurações em ambientes de TI.

Linux Educacional

O Linux Educacional é uma solução de software que
colabora para o atendimento dos propósitos do
ProInfo.

MDArte

Aplica uma abordagem de arquitetura orientada a
modelo (MDA) que permite a padronização da
arquitetura da aplicação.

Mineiro

Solução de Gestão de Contratos de Fábrica de
Software.

NAVi

Software que possui ferramentas de interação, tarefas
e compartilhamento de conteúdo para facilitar a
aprendizagem.

Demoiselle

Demoiselle Framework é uma API Java para
desenvolvimento de aplicações JEE.

Sisau-Saci-Contra

Software de atendimento aos usuários, gerenciamento
de portais e de controle de acesso.
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Cortex

É um framework para desenvolvimento de aplicativos
desktop multiplataforma em C++.

Cocar

Monitora o tráfego nos circuitos da rede de acesso e
fornece alarmes informativos de queda de
performance.

O Marcas e Sinais é um software que auxilia o registro
CMS - Controle de Marcas e
e consulta por marcas e sinais utilizados por
Sinais
produtores rurais.
OpenACS

Sistema de arquitetura de comunidades aberta
(OpenACS). É um framework de desenvolvimento web
para construir aplicações.

Citsmart GRP Community

A solução Citsmart-GRP é uma plataforma para
construção de uma solução de ERP para governo.

CAU - Central de
Atendimento ao Usuário

Possibilita que todos os envolvidos no atendimento
tenham o correto entendimento sobre o processo de
trabalho seguido.

Prefeitura Livre

Solução de Gestão municipal que implementa o
conceito de cadastro técnico multifinalitário (CTM).

Protocolo Eletrônico

Possibilita aos cidadãos, empresas, órgãos e
entidades públicas protocolar eletronicamente
documentos junto ao órgão.

Guarulhos - Provinha Brasil

Atua como um instrumento diagnóstico do nível de
alfabetização dos alunos.

Redeca

REDECA é um software voltado para o auxílio na
formação de redes sociais de proteção à criança e ao
adolescente.

Xemelê

Possui ferramentas para gerenciamento de sites,
blogs, chats, wikis, e ambientes para integração de
serviços de e-mails.

Sagui

O SAGUI gerencia todas as estações GNU/Linux.

APÊNDICE A – Mapa de Relações do I-Educar

Objetivo geral com o problema
Objetivos muito repetidos
Coisas publicas a todos
Escolha do ieducar
Folheto
Notas de roda pé
Conclusão com possição
Para além disso
Trocar o dicionário
Página 36 eram importados
Colocar links no mapa conceitual
Mesma categoria de comunicação no quadro 10
Checklist tem que dizer que é sobre gestão
Termos no futuro
Trazer autores que me representam
Rever a gestão escolar e
Limites e possibilidades no site
Publico privado
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